
 

«Alegreu-vos amb Jerusalem, feu festa tots els qui l'estimeu...» 

Avui arribem al quart diumenge de Quaresma conegut com a “Diumenge de Laetare” que vol dir 

“Diumenge d’alegria”. La litúrgia ens ofereix una flaire anticipada de la joia pasqual i ens convida a 

una serena alegria. «Alegreu-vos amb Jerusalem, feu festa tots els qui l'estimeu...», 

canta l'antífona d'entrada. Déu vol que estiguem contents. La psicologia més 

elemental ens diu que una persona que no viu contenta acaba malalta, de cos i 

d'esperit. Ara bé, la nostra alegria ha de estar ben fonamentada, ha de ser expressió 

de la serenor de viure una vida amb sentit ple. Altrament, l'alegria degeneraria en 

superficialitat i ximpleria. Santa Teresa distingia amb encert la "santa alegria" i la 

"boja alegria". Aquesta darrera és només exterior, dura poc i deixa un regust amarg. 

Vivim temps difícils per a la vida de fe. Però també són temps apassionants. 

Experimentem, en certa manera, l'exili babilònic que canta el salm. Sí, també 

nosaltres podem viure una experiència d'exili «tot plorant d'enyorança de Sió» (Ps 

136,1). Les dificultats exteriors i, sobretot, el pecat ens poden portar vora els rius de 

Babilònia. Malgrat tot, hi ha motius d'esperança i Déu ens continua dient: «Si mai t'oblidava que se 

m'encasti la llengua al paladar» (Ps 136,6). Podem viure sempre contents perquè Déu ens estima 

bojament, tant que ens «ha donat el seu Fill únic» (Jn 3,16). La veritable alegria que il·lumina la nostra 

vida no prové del nostre esforç, és un do de Déu. Deixem-nos estimar per Déu i estimem-lo, i la joia 

serà gran en la propera Pasqua i en la vida. I no oblidem deixar-nos acaronar i regenerar per Déu 

amb una bona confessió abans de Pasqua. 

 

Dia 19 de març, festa de Sant Josep, espòs de la Verge Maria 

Divendres vinent, dia 19 de març, l’Església celebra la festa de sant Josep, espòs 

de la verge Maria. Cal recordar que el Papa Francesc ha dedicat aquest any (2021) 

a sant Josep. Tot i que la festa de sant Josep és una festa de precepte (c. 1246 del 

CIC), enguany s’escau en divendres que és un dia laborable en moltes poblacions 

del nostre bisbat. Aquí a Torelló, per facilitar-vos a la celebració d’aquesta 

festa, tindrem dues misses: una, a les 9 del matí a la parròquia de la Mare de 

Déu de Montserrat, i una altra, a les 7 del vespre a la parròquia de Sant Feliu. 
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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 13   19: ------- 

Diumenge 14 12: ------- 

Dimarts 16    9: ------- 

Dijous 18         9: ------- 

Divendres 19   9: Missa de la festa de sant Josep 

Dissabte 20 19: Josep Mir 

 

Col·lectes   

• Diumenge, dia 7 de març: 89,74 €  

Enterraments   

 Divendres, dia 26 de febrer, Sílvia Francàs 

Busquets, 56 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 13      20: ------- 

Diumenge 14   11: Carme Carrera (en memòria) 

Dilluns 15   19: ------- 

Dimecres 17 19: ------- 

Divendres 19 19: Jordi Autonell Meix (7è aniversari) 

Dissabte 20     17: Missa per la Roser Ginebra Sanjaume 

                     20: Josep Sala Sala 

                           Salvador Coll 

                         
 

Col·lectes  

• Diumenge, dia 7 de març: 124,85 € 

Enterraments: 

 Dimecres, dia 10 de març, Berta Turunell Portell, 
66 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 14    10: Margarita Solà Coll (3r aniversari) 

                             Família Bartrina Carrera 

 

Col·lectes   

• Diumenge, dia 7 de març: 45,48 €  

• Lampadaris: 286,07 € 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

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 16 de març, a les 8 

del vespre, reunió de la junta del 

casal de Sant Feliu 

 

 

 

 
 
 
 
 

 


