
Celebrem la Festa del Santíssim Cos i Sang de 
Crist, Corpus 

 Avui celebrem la festa del Santíssim Cos i Sang de Crist! 
Històricament la festa del Corpus és en reflex del Dijous Sant, que 
vol compensar, amb l’ambient festiu d’allò que, a la Setmana 
Santa, podia faltar a la celebració de la institució de l’Eucaristia. 
Actualment la solemnitat del Corpus continua essent l’ocasió 
anual perquè l’Església celebri amb joia i acció de gràcies el do 
realista que Jesús ens ha fet d’Ell mateix: l’Eucaristia, el Cos i la 
Sang del Senyor. La tradició litúrgica ha tingut com un dels 
elements de celebració d’aquesta solemnitat la processó 
eucarística, després de la missa, allà on és possible. Així el poble 
cristià dóna un testimoni públic de fe i de pietat envers aquest 
sagrament portant l’Eucaristia pels carrers. Aquesta festa també 
pot ser una bona ocasió per donar més relleu als qui porten als 

malalts l’aliment de l’Eucaristia, el Pa de la vida. Malgrat que ara no és possible, podrien acostar-se a l’altar 
a l’hora del  Pare nostre, rebre la pau de mans del celebrant i, després de combregar, rebre el pixis amb el qual 
portaran la comunió als malalts.  

Aquest diumenge, per expressar l’íntima relació d’aquest dia amb la celebració del Dijous Sant, i, ja que en 
la majoria de llocs l’hem traslladada al diumenge, avui també fem una col.lecta especial per Càritas. Per 
recordar que aquest do ens demana que en siguem responsables: hem de compartir el que hem rebut. Ja que 
Crist ens mostra una vegada més la seva generositat, siguem nosaltres també generosos! 

 

NOTA DEL SANTUARI DE ROCAPREVERA: 

Diumenge vinent, dia 21 de juny, comença de nou la celebració 
dominical (missa) al santuari de Rocaprevera, serà a les 10 del matí, 
com sempre. Caldrà mantenir la distància de seguretat. 
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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  
Dissabte 13:     19: Segunda Pérez Martínez 
Diumenge 14: 12:  
Dimarts 16: 9: Família Camprubí 
Dijous 18: 9:  
Dissabte 20: 19: Joan Quintana Costa  

  
 Enterraments  
 

 Divendres, dia 22 de maig: Ramon Camps Caralt, 92 
anys 

 Dimarts, dia 9 de juny: Tomàs Zapater Oliván, 93 anys  
  

 Col·lectes   
• Diumenge, dia 7 de juny: ……. €  
 

  

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  
 

Dissabte 13   20    
Diumenge 14  11: Esposos Ramon Prat 

Tarrés i Maria Bofill Luis  
Dilluns 15  19:      
Dimecres 17  19:     
Divendres 19 
Dissabte 20 

19: 
20:    

       

Enterraments  
 

 Dimecres, dia 27 de maig: Ramon Pujol Riera, 
87 anys 

 Dilluns, dia 8 de juny: Alfonso Bonilla Salas, 
61 anys 

 
 Col·lectes  
 
• Diumenge, dia 7 de juny: 128,16 €  
 

 

 
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  
  
Missa per celebrar 

Diumenge 23      10:  

 

Col·lectes   

• Diumenge: ……..€  

• Lampadaris: ………… €  

 

 

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.  

 

 

 

 
 
 
  
  

Full i Diàleg: 0,60 €  
 


