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“Sí que ho vull; queda pur”
En el fragment evangèlic d’avui llegim la curació (l’evangeli repeteix «purificació ») d’un leprós (Mc 1,4045). El leprós no és un malalt com els altres curats per Jesús: el paralític, la dona encorbada, el cec de
naixement. La lepra ha destruït la seva vida personal, com les altres malalties; però la lepra té un efecte
especial: ha destruït la seva relació social humana, està condemnat a allunyar-se dels altres, ha de viure sol i
ha de cridar impur! impur! Perquè tothom se n’aparti (primera lectura). La lepra era considerada un càstig de
Déu pels pecats del leprós; si s’acostava a algun poblet, el feien fora a pedrades. Per això, l’actitud de Jesús
amb els leprosos té un sentit especial que cal aprendre a valorar. Per nosaltres, el leprós és signe de tota la
humanitat perduda: egoista, agafada a les riqueses, incapaç de perdonar, sensual, sotmesa al sofriment,
venjativa, mortal. I encara, el leprós significa un accent especial: el pecat de la humanitat crea grups injustos,
dominadors, que abusen dels més febles, exclouen els diferents; el pecat fa enemics, violents, agressius,
destrueixen la comunió humana. La voluntat de Jesús, donadora de salut, és signe de la voluntat salvadora de
Déu, que davant de la humanitat diu un dia rere l’altre: Sí que ho vull; queda pur.

Des del Dimecres de Cendra, Quaresma
Dimecres vinent, dia 17 de febrer, és Cendra. Començarem a preparar‐nos de nou per a
reviure la Pasqua del Senyor Jesús. Som convidats especialment a participar en la celebració
de la Missa, amb la imposició de la cendra en el nostre cap. A la parròquia de Montserrat,
també hi celebrem lʹEucaristia, a les 9 del matí, i el dijous dia 18, no hi ha missa.

Avui, Mans Unides
En el marc de la campanya de Mans Unides d’aquest segon diumenge de febrer,
constatem que avui continua havent-hi molta gent exclosa i marginada, que viu fora del
camp d’una vida digna: són els pobres del Tercer Món. Tot i tant de temps de lluita i de
projectes, sembla impossible eliminar la fam del món. Potser sempre n’hi haurà, i més
que avui. Però nosaltres sí que podem fer un petit signe que esdevé un miracle per a
tants. En aquesta diada de Mans Unides podem alliberar alguns germans nostres de la
seva misèria més extrema. No sabrem mai qui són, no coneixerem mai els seus rostres
ni se’ns revelaran els seus noms, però molts s’hauran alliberat. Ells tampoc sabran mai
qui els ha ajudat i no ens ho podran agrair personalment, però l’important és que aquells pobres ja no seran
tan pobres. I nosaltres, per la nostra almoina, tampoc serem tan pobres d’amor i serem més rics de caritat i de
compartir. Només el Senyor coneix la intenció del nostre cor, a cops empedreït, que també té necessitat de
guarició per esdevenir més generosos.
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PARRÒQUIA DE MONTSERRAT

Enterraments


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




Divendres, dia 5 de febrer: Solemnidad González
Ruiz, 91 anys
Dilluns, dia 8 de febrer: Daniel Bort Bosser, 63
anys
Dimarts, dia 9 de febrer: Joan Constansó Pujol,
91 anys

SANTUARI DE ROCAPREVERA

Misses per celebrar
Dissabte 13

19: Joan Mir (19è aniversari)

Diumenge 14

12: -------

Dimarts 16

9: -------

Dimecres 17 9: MISSA DE CENDRA
Dijous dia 18
Dissabte 20

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

9: No hi ha Missa
19: -------

Col·lectes

Missa per celebrar
Diumenge 14

• Diumenge, dia 7 de febrer: 62,15 €

Enterraments
 Dimarts dia 9 de febrer: Agustí Sánchez
Collado, 62 anys

Col·lectes

•

Diumenge, dia 7 de febrer: 66,15 €

•

Lampadaris: 251,82 €

AGENDA

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: Joan Bassas Guillamet (5è aniv.)

Dilluns 15

19: --------

10: -------

Activitats Interparroquials


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



Dimecres vinent, dia 17 de febrer, és el
Dimecres de Cendra. Hi ha missa a la
parròquia de la Mare de Déu de
Montserrat, a les 9 del matí, i a la
parròquia de Sant Feliu, a les 7 de la
tarda

Dimecres 17 19: DIMECRES DE CENDRA
Divendres 19

19: --------

Dissabte 20

20: Esposos Andrés Pérez i Nicolasa
Rodriguez

Col·lectes
• Diumenge, dia 7 de febrer: 135,60 €

Full i Diàleg: 0,60 €

