
 

Quaresma, el camí cap a la Pasqua (I) 

El sentit de Quaresma: La Quaresma és el temps 

de preparació de la Pasqua. I el conjunt que formen 
els temps de Quaresma i Pasqua és el centre de l’Any 
Cristià, perquè és la celebració d’allò que és central en 
la nostra fe: la mort i la resurrecció de Jesucrist. Per 
tant, la Quaresma forma part del cicle pasqual, ja que 
la finalitat no és la Quaresma en si sinó la celebració 
del Tridu Pasqual i la Pasqua. La Quaresma –que vol 
dir “el dia quarantè”– recorda el temps de desert de 
Jesús i del poble d’Israel, i significa que és un temps de 
desert i de conversió de l’Església per tal de buscar el 

que és essencial en la nostra vida, o sigui, la unió amb Jesucrist i també celebrar la Pasqua amb 
un cor ben disposat a viure la nostra vida imitant la vida de Crist, una vida d’amor, una vida 
entregada. Cal dir que la Quaresma sempre ha estat un temps de preparació baptismal, amb 
els catecúmens que es preparen per a rebre el baptisme la nit santa de Pasqua, i hi ha una 
sèrie de diumenges en què l’Església rep els catecúmens i fan els últims passos decisius per a 
rebre el sagrament del baptisme. 

 
El temps de Quaresma s’inicia el Dimecres de Cendra i 
finalitza el Dijous Sant al migdia, ja que al vespre s’inicia 
el Tridu Pasqual: la Quaresma té cinc diumenges –primer, 
segon, tercer, quart, cinquè– més el Diumenge de Rams i el 
de la Passió del Senyor, que és el pòrtic de la Setmana 
Santa, amb el Dilluns Sant, el Dimarts Sant i el Dimecres 
Sant, que continuen formant part de la Quaresma. També en 
forma part el Dijous Sant fins el migdia, però cal dir que en 
aquest dia no hi ha missa al matí, ja que la missa pròpia 
d’aquest dia al matí és la Missa del Crisma, que és la missa 

en què, a la catedral i amb el bisbe, es beneeixen els olis sants, es consagra els sant crisma i es renoven 
les promeses sacerdotals. Durant la Quaresma s’omet l’himne de “Glòria” i el cant de l’“Al·leluia”, i és 
també un temps d’absència de decoració, sobretot de flors a l’església, per tal de donar relleu a l’austeritat 
pròpia d’aquest temps, així com el color morat dels ornaments, un color més aviat apagat i fosc que 

contrastarà amb el blanc lluminós de la Pasqua (continuarem aquesta reflexió  diumenge que ve). 
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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 27   19: Josep Mir (2n aniversari) 

Diumenge 28 12: Maria Rosa Ferrer Soler (2n aniv.) 

                            Josep Ayats Serrat 

Dimarts 2   9: ------- 

Dijous 4          9 : ------- 

Dissabte 6  19: ------- 

 

Col·lectes   

• Diumenge, dia 21 de febrer: 91,73 €  

 

Enterraments   
 Dissabte, dia 20 de febrer: Maria Luisa Gutiérrez 

Vega, 65 anys 

 Dijous dia 25 de febrer: Isabel Segura Garcia, 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 27      20: ------- 

Diumenge 28   11: ------- 

Dilluns 1/03   19: ------- 

Dimecres 3 19: Francesca Serra Armengou (Cap  

d’any) 

Divendres 5   19: -------- 

Dissabte 6      20: -------- 
 

Col·lectes  

• Diumenge, dia 21 de febrer: 129 € 

 

 

 

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 28    10: ------- 

 

Col·lectes   

• Diumenge, dia 21 de febrer: 41,10 €  

• Lampadaris: 202,19 € 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
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 2 de març, a les 8 

del vespre, a Rocaprevera: reunió amb 

les catequistes de primer 

 

 Dijous vinent, dia 4 de març, a les 7 del 

vespre, a la capella del Santíssim de 

l’església de Sant Feliu, l’Hospitalitat 

de la Mare de Déu de Lurdes convoca 

la pregària mariana de cada mes  

 

 


