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«L'Esperit empenyé Jesús cap al desert.
Hi va passar quaranta dies, temptat per
Satanàs»
Avui, l'Església celebra la litúrgia del primer
Diumenge de Quaresma. L'evangeli presenta
Jesús preparant-se per a la vida pública. Va al
desert on passa quaranta dies fent oració i
penitència. Allà és temptat per Satanàs.
Nosaltres hem de preparar-nos per a la Pasqua.
Satanàs és el nostre gran enemic. Hi ha
persones que no hi creuen, diuen que és un
producte de la nostra fantasia, o que és el mal en
abstracte, diluït en les persones i en el món. No!
La Sagrada Escriptura en parla moltes vegades
com d'un ésser espiritual i concret. És un àngel
caigut. Jesús el defineix dient: «És el mentider i
el pare de la mentida» (Jn 8,44). Sant Pere el
compara amb un lleó rugint: «El vostre adversari, el diable, com un lleó que rugeix, ronda cercant
qui engolir; resistiu-li, ferms en la fe» (1Pe 5,8). La més gran victòria del dimoni és fer creure que
no existeix. Sempre el dimoni ens presenta accions perverses com si fossin bones, ens estimula a
fer obres dolentes i, en tercer lloc, ens suggereix raons per justificar els pecats, i després
d'enganyar-nos, ens omple de neguit i de tristesa. Al comencament d’aquesta Quaresma,
demanem el Senyor de la seva forca per poder vencer la malicia i hem de saber que una
temptació vençuda és una victòria, és progrés en la santedat.

La Quaresma, un bon moment de reconèixer el que Déu ha fet en nosaltres
Crec que aquest és l’exercici quaresmal que tots hem de fer. No es tracta de fer un exercici per
assolir una cosa que encara no tenim; més aviat es tracta d’un exercici de reconeixement, de ser
conscients de quin és l’amor de Déu que està a l’inici de la vida de cadascú de nosaltres.
L’autèntica penitència és mirar a l’origen amb humilitat i reconèixer que, cada cop que hem volgut
fer la nostra, allunyant-nos de la voluntat de Crist, ens hem perdut.
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PARRÒQUIA DE MONTSERRAT

SANTUARI DE ROCAPREVERA

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 20

19: -------

Diumenge 21

12: -------

Dimarts 23

9: Domènec Vila Soldevila i família

Dijous 25

9 : -------

Dissabte 27

19: Josep Mir (2n aniversari)

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 21

10: -------

Col·lectes

•

Diumenge, dia 14 de febrer: 122,30 €

•

Lampadaris: 227,09 €

Col·lectes
• Diumenge, dia 14 de febrer: 115,80€

Enterraments
 Divendres, dia 12 de febrer: Núria Dot
Teixidor, 83 anys


Dijous, dia 18 de febrer: Saturnino López

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.



Dilluns, dia 22 de febrer, a les 8 del
vespre: hi ha reunió del Consell

Fouce, 93 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

pastoral interparroquial, a l’església de
Sant Feliu.


Dimarts, dia 23 de febrer, a les 8 del
vespre: trobada dels catequistes de
primer i de segon a Rocaprevera.

Misses per celebrar
Dissabte 20

20: Esposos Andrés Pérez i Nicolasa
Rodríguez

Diumenge 21

11: --------

Dilluns 22

19: --------

Dimecres 24

19:

Divendres 26

19: --------

Dissabte 27

20: --------

Col·lectes
• Diumenge, dia 14 de febrer: 144,97 €

Full i Diàleg: 0,60 €

