
Avui celebrem la solemnitat de Jesucrist, Rei de tot el món 

La solemnitat de Crist Rei és el darrer diumenge de l’any. I això permet fer-

nos ben conscients del que celebrem i ens proposem de viure al llarg de cada 

any. Una part important d’aquest any litúrgic ha estat marcada per la 

pandèmia que es resisteix a acabar i amb la qual hem hagut d’aprendre a 

conviure des del començament de la Quaresma. L’evangeli dels diumenges de 

durant l’any ha estat el de Mateu. Aquest evangelista parla avui de Jesús com 

a fill de l’home gloriós i Rei que, a la fi dels temps, examina la vida de cada 

persona segons hagi practicat o no  les obres de misercòrdia (Mt 25, 31-46). 

És un text que motiva no només a pensar en el final del nostre camí a la terra, 

sinó a avaluar el nostre dia a dia segons els criteris de Jesús per formar part 

del Regne preparat pel Pare. La litúrgia d’avui és rica de contingut i ens 

ofereix la possibilitat de contemplar Jesús des divendres perspectives i títols 

que provenen tant de la la paraula de Déu com de la pregària de l’Església.  
 

Beat Carlo Acutis, un testimoni del segle XXI 

 El jove Carlo Acuti, que morí d'una leucèmia fulminant l'any 2006, ha estat recenment 

beatificat. Demanem la intercessió d’aquest nou beat perquè ens ajudi a transformar la 

nostra vida diària en un lloc de trobament amb el Senyor. Que Déu no sigui un racó de 

la nostra jornada, sinó el pal de paller que sustenti tota la nostra vida, tal com va fer el 

beat Carlo Acutis. (Carlo Acutis neix el 3 de maig de 1991 a Londres, on es trobaven 

els seus pares per motius laborals, però de seguida es traslladen a Milà. Carlo és un noi 

alegre i entusiasta, li agrada el futbol i sobretot la informàtica, la seva gran passió. L'1 

d’octubre del 2006, quan tenia quinze anys, li detecten una leucèmia molt greu. Morirà 

uns quants dies més tard, el 12 d’octubre). 

La campanya de Càritas Aquest any el grup joguines de Càritas, degut a les 

circunstàncies que vivim, no activarem el projecte “una joguina un somni”, no 

obstant aixó, farem la campanya entregant als nens un lot de joguines noves i 

reciclades. Per tant, les persones i famílies que vulguin col·laborar, podran fer 

entrega de joguines noves o reciclades, el dilluns i dimarts de 10 a 12 al local de 

Càritas. 
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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 21    19:  

Diumenge 22 12: Manel Torrentallés Navas (1r aniv.) 

                            Marc Puigdemunt Ferrer (2n aniv.) 

Dimarts 24 9: ---------- 

Dijous 26 9: Família Boixader Casademunt 

Dissabte 28     19:   

 
Col·lectes   

• Diumenge, dia 15 de novembre: 82,21€  

 

Enterraments 

 Dimarts, dia 10 de novembre: Encarna Sánchez 

Bueso, 89 anys 

 

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 21    20:  

Diumenge 22 11:  

Dilluns 23 19: Dolors Farré Aguilar  

Dimecres 25 19: Ramon Serrallonga Tort (4t aniv.) 

Divendres 27  19: -------- 

Dissabte 28      20: --------- 

 
Col·lectes  

• Diumenge, dia 15 de novembre: 103,49 € 

Enterraments 

 Dijous, dia 12 de novembre: Esteve Vila Vázquez, 

61 anys 

 Dissabte, dia 14 de novembre: Pilar Gómez 

Aumedes, 73 anys 

 Dilluns, dia 16 de novembre: Carme Franquesa 

Benet, 74anys 

 

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 22     10:  Dolors Farré Aguilar (1r aniv.) 

 

 

Col·lectes   

• Diumenge, dia 15 de novembre: 56,20 €  

• Lampadaris: 297,14 € 

  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 

 

 

 
                                        
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 

Full i Diàleg: 0,60 € 

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. 

 
 
 Inscripcions a la catequesi 
 

Podeu continuar inscrivint els vostres fills i 

filles a la catequesi els dies del despatx 

parroquial:  

- a la parròquia de Montserrat, cada  

divendres de 8 a 9 del vespre, al  

despatx del Centre Cívic 

- a la parròquia de Sant Feliu, dilluns de 

8 a 9 del vespre i dimecres d'11 a 1 del 

migdia, al despatx parroquial de Sant 

Feliu.  

 

Feu‐ho saber! Per qualsevol dubte o si necessiteu 

altres informacions, podeu trucar al 93 859 03 40 

o al 623 39 77 13 

 


