
SANTÍSSIMA TRINITAT 
Diumenge passat es va acabar la Cinquantena Pasqual i 
això s'hauria de notar avui en la decoració del temple. La 
solemnitat d'avui, va néixer en una època de fortes 
discussions teològiques sobre la trinitat, en què molts 
consideraven que aquesta festa no era necessària, perquè 
tota celebració dominical ja ho és de «trinatària».  

A nosaltres ens ha de permetre trencar la possible rutina 
produïda per la repeteció sovintejada de fórmules tan 
«sabudes». No es tracta només de saber-les, ni de 
perdre'ns avui en elucubracions filosòfiques i teològiques, 
sinó de viure-les. El misteri que celebrem sobrepassa la 
capacitat humana. Només Déu pot parlar-nos com cal de 
Déu.  

Déu és amor, i el sentit de comunitat aplicat a Déu reflecteix 
el Ser de Déu com obert a l'Amor i, per tant, necessita 
també d'amor. Déu és relació entre persones com l'amor és 
relació entre persones. Res millor que l'amor que amaga i 
revela Déu.  

 

 

El Diàleg de les parròquies a la ràdio 
Dissabte vinent, dia 13 de juny, 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  
dimarts, dia 16 de juny, 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 7  12:  Maria Casademunt 
Dimarts 9  9: Domènec Vila Soldevila i   

família 
Dijous 11   9:  
Dissabte 13  19:    

  
 Enterraments  
 ………………………….. 
 
 Col·lectes  
  
Del mes de maig: 92, 73 € 
 

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 7  11:  Jordi Autonell Meix, 

Climent Colomer Molas 
Dilluns 8  19:      
Dimecres 10  19:     
Divendres 12  19:    

       

Enterraments  
 
………………………… 
 
Col·lectes   
 

• Diumenge, dia 31 de maig: 215,68 €  
• Lampadaris: 49,25 € 
• Diumenge, dia 7 de juny: 122,39 € 
• Donatiu: 110 € 
• Donatiu Càritas: 50 € 
 
 

 
 

Santuari de Rocaprevera  
 

 Horari de misses  
• De moment, en aquestes fases, no hi ha missa a 
Rocaprevera  

Despatx: a la parròquia de Sant Feliu o de Montserrat.   
93 859 03 40 i 93 859 06 37  
  

 

AGENDA  
   
Activitats  Interparroquials  

  Càritas: horari d'acollida i atenció, cada dilluns, 
de 10 del matí a 12 del migdia, a la rectoria de 
Sant Feliu.  
Recordeu que s’ha de demanar una cita previa 

 

 

  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Full i Diàleg: 0,60 €  
 

 

 


