
 

Al vespre li portaren tots els malalts i els endimoniats... 

i Ell va curar molts malalts (Mc1,29-39 ) 
 

L’evangeli d’avui parla del Jesús taumaturg. Per preparar aquesta escena, llegim, en la 

primera lectura (Job 7,1-4.6-7), una descripció angoixada de la desesperació de Job: Els 

meus dies han corregut més que una llançadora... els meus ulls no tornaran a veure la 

felicitat. La descripció concisa de l’evangeli i la narració 

llarga i viva de Job ens posen al davant tot el sofriment i 

l’angoixa dels homes i dones de tots els temps, i també 

d’avui. Hem pensat molt en el que diu i fa Jesús respecte als 

qui sofreixen. Cal tornar-hi constantment perquè l’angoixa, 

la por, el sofriment formen part de manera indissoluble 

d’aquesta nostra humanitat que Ell ve a salvar. Sabem que 

les curacions de Jesús són signe de la seva obra salvadora en 

nosaltres. El seu missatge sobre l’amor misericordiós de Déu 

als més febles i el seu Esperit de fortalesa ens ajuden a 

l’arrel dels nostres sofriments; ens donen força per afrontar 

allò que ens costa més: assumir sense rebutjar la nostra condició feble i mortal, i obrir el cor 

al desig i l’esperança de la vida veritable d’amor i de pau. Quan Jesús cura els malalts i els 

endimoniats fa un signe extern del gran misteri que Ell ve a anunciar: l’amor misericordiós 

del Pare que dona a l’home feble i mortal l’Esperit d’Amor i de Vida, que ens dona força per 

afrontar la nostra feblesa i aprendre a estimar fins al perdó, a sofrir sense perdre mai 

l’esperança, i a morir per ressuscitar. 

 

El Diàleg de les parròquies a la ràdio 

 
Dissabte vinent, dia 13 de febrer, 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 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. T. 93 859 03 40  

  

Misses per celebrar  

Dissabte 6   19: Lluís Sabata Sala (7è aniversari) 

                         Ramon Camprubí 

                         Miguel Ponce Andrés 

Diumenge 7 12: ------- 

Dimarts 9    9: ------- 

Dijous 11  9: ------- 

Dissabte 13 19: Joan Mir (19è aniversari) 

 

Col·lectes   

• Diumenge, dia 31 de gener: 55,61 €  

• Lampadaris: 56,48 € 

Enterraments   

 Dissabte, dia 30 de gener: Gertrudis Martorell 

Sauras, 73 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 6       20: Moisés Criballers Salés (4t aniv.) 

Diumenge 7   11: -------- 

Dilluns 8   19: -------- 

Dimecres 10 19: -------- 

Divendres 12   19: -------- 

Dissabte 13     20: -------- 
 

Col·lectes  

• Diumenge, dia 31 de gener: 130,68 € 

• Lampadaris: 39,38 € 

 Enterraments  

 Dimarts, dia 2 de febrer: Pedro Fernández 

Villena, 76 anys 

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 7    10: Rosalia Roura Sala (2n  aniversari) 

                           Consol Serrat Collell (2n aniversari) 

 

Col·lectes   

• Diumenge, dia 31 de gener: 43,49 €  

• Lampadaris: 288,98 € 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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.  

 

 Dimarts vinent, dia 9 de febrer, a les 8 

del vespre, hi ha una reunió de la 

Junta del Casal de Sant Feliu. 

 
 


