
Diumenge segon de Quaresma/A 
Els  dos  primers  diumenges  de  Quaresma  no  amaguen  cap 

sorpresa.  Cada  any,  a  cada  nova  Quaresma,  els  dos  primers 

diumenges escoltem els mateixos evangelis, seguint l’ordre dels 

sinòptics : Mateu, Marc i Lluc. Primer diumenge: les temptacions 

de Jesús. Segon diumenge: la transfiguració. I ens cal preguntar‐

nos, més enllà de la narració, què ens vol dir l’evangelista, a què 

ens  convida  i  com  aquest  text  il∙lumina  avui  la  nostra  vida 

creient.  

Avui,  no  podem  passar  per  alt  que  Jesús  acaba  de  fer  als 

deixebles el primer anunci de la seva passió, mort i resurrecció. 

Diu Sant Lleó el Gran (sermó 51): «En la transfiguració hi hagué 

un mòbil principal: treure del cor dels deixebles l’escàndol de la 

creu,  i  també que  la humiliació de  la passió, acceptada per ell 

voluntàriament, no pertorbés la seva fe. Per això els fou revelada 

l’excel∙lència d’aquesta dignitat oculta». I la transfiguració és una 

narració  simbòlica  que  anuncia  la  resurecció.  Jesús  vol  que 

aquells deixebles esporuguits s’adonin que, malgrat les dures experièncices que esperen (la passió i la mort 

del mestre), no han de perdre l’esperança, perquè aquestes experiències, finalment, conclouran feliçment 

en el Crist, vencedor del mal i de la mort. I avui, Jesús vol que també nosaltres que, potser la mateixa vida 

de cada dia ens porta una duresa que ens sembla insuperable, mantinguem l’esperança que finalment serem 

transfigurats. Ens cal trobar el lloc adient (la nostra muntanya del Tabor) per prendre consciència que els 

tràngols de la vida diària no són definitius. Busquem, doncs, perseguim el nostre Tabor.  

              El Diàleg de les parròquies a la ràdio 

    Dissabte vinent, dia 14 de març, de 9 a 10 del matí i d’1 a 2 del migdia, podeu escoltar el 

programa de ràdio Diàleg de les parròquies per Ràdio Ona, al 107.4 de la FM. La repetició 

serà el dimarts, dia 17 de març, de 8 a 9 del vespre 
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PARRÒQUIA DE MONTSERRAT  
 Horari de misses  
• Dimarts i dijous, feiners: a les 9 del matí.  
• Dissabtes i vigílies de festa: a les 7 de la tarda.  
• Diumenges i festes: a les 12 del migdia.  
 Despatx (c/ Núria, 91, als baixos del Centre Cívic): 

divendres, de 8 a 9 del vespre.   
93 859 03 40  

  

Misses per celebrar  
Diumenge 8: 12: Teresa Collell Puigdemunt 
Dimarts 10: 9: Mingo Sellarès Canturri 
Dijous 12: 9: Domènec Vila Soldevila i família  

    Mingo Sellarès Canturri 
Dissabte 14: 19:    

  
  
 Col·lectes   

• Diumenge, dia 1 de març: 92,85 €  

 
  

PARRÒQUIA DE SANT FELIU  
Horari de misses   
• Dilluns, dimecres i divendres, feiners: a les 7 de la tarda.  
• Dissabtes i vigílies de festa: a les 8 del vespre.  
• Diumenges i festes: a les 11 del matí.  
Despatx (Placeta Mossèn Fortià Solà, 1): dilluns de 8 a 9 
del vespre i dimecres d’11 a 1 del migdia.  Tel: 93 859 03 40 

  Misses per celebrar  

     

 Diumenge 8  11:  Mingo Sellarès Canturri 
Dilluns 9  19: Mingo Sellarès Canturri 

 Dimecres 11  19: Mingo Sellarès Canturri 
  
Divendres 13 
Dissabte 14 

19:  Mingo Sellarès Canturri 
20: Mingo Sellarès Canturri  

       

Enterraments 

 Dissabte, dia 29 de febrer: Lluïsa Basagaña Parés,  

88 anys  

 Dissabte, dia 29 de febrer: Joan Solà Puig, 68 anys 

 
 Col·lectes  

• Diumenge, dia 1 de març: 51,17 € 
• Lampadaris: 100,58 € 
• Donatiu Càritas: 10 €  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Santuari de Rocaprevera  

 Horari de misses  
• Diumenges i festes: a les 10 del matí.  
Despatx:  a la parròquia de Sant Feliu o de Montserrat.   
93 859 03 40 i 93 859 06 37  
  
Missa per celebrar 

Diumenge 8:     10:  Família Bartina Carrera 
 

Col·lectes   

• Diumenge, dia 1 de març: 31,80 €  

• Lampadaris: 129,90 €  

 

 

 

AGENDA  
   
Activitats  Interparroquials  

  Càritas : Horari d'acolliment i atenció, cada 
dilluns, de 10 del matí a 12 del migdia, a la rectoria 
de Sant Feliu.  

 Diumenge, 15 de març, a les 6 de la tarda, al teatre 

Cirvinaum, espectacle de dansa, poesia i música a 

favor de la 21a Campanya solidària Torelló amb 

Kimwenza (RD Congo) 

 

Parròquia de Montserrat  
• Cada dilluns, a 1/4 de 9 del vespre, assaig del Cor 
Parroquial, a l'església.   
 
Parròquia de Sant Feliu 

  Dijous, dia 12 de març, a les 8 del vespre, a 
l'església de Sant Feliu, a la capella del baptisteri, 
l'Hospitalitat de la Mare de Déu de Lurdes de 
la Vall del Ges convoca la pregària mariana de 
cada mes 

 
Santuari de Rocaprevera  

• Cada dijous, a 2/4 de 10 del vespre, assaig del 
Cor de Rocaprevera, al santuari 
 
  
  

  
  
  

Full i Diàleg: 0,60 €  
 

 

 


