
«Ja ens trobem al final de Quaresma i estem a les portes de la Setmana Santa…» 

Tot i que carrega amb la fama de ser molt llarga, ja ens trobem cap al final d’aquests 40 dies de Quaresma. El número 

40 té un significat de «preparació», com podem constatar en l’Escriptura Sagrada. Durant 40 anys caminà el poble 

alliberat d’Egipte abans no arribà a la terra promesa. Amb un dejuni de 40 dies es disposaren Moisès i Elies per la 

trobada amb el Senyor. Jesús passà 40 dies en el desert abans d’emprendre el ministeri públic. Com hem assenyalat 

repetidament, els 40 dies de la Quaresma també tenen caràcter preparatori. La comunitat cristiana es disposa així per a 

les solemnitats pasquals. Durant aquest temps, Déu ha anat solcant la terra, l’ha llaurada i oxigenada, l’ha adobada... 

per sembrar en el Tridu Pasqual el gra de blat que ha de donar el cent per u, la llavor de la vida que s’ha de desplegar 

en tota la magnitud quan cadascun de nosaltres sigui enterrat en el solc de la mort. Durant la Cinquantena Pasqual (des 

de la Pasqua fins a la festa de Pentecosta), Déu ens anirà mostrant com la llavor de la Pasqua va donant el fruit. El 

número 40 fa relació, així mateix, a la finitud, la caducitat, als cansaments i fatigues de la vida i a la preparació per a 

la vida futura. Des d’aquesta clau, la quarantena pasqual es correspondria a la nostra vida mortal. En contraposició, la 

Cinquantena Pasqual representaria l’eternitat, la perfecció, la plenitud. Entre ambdues xifres se situa el Tridu Pasqual, 

tres dies durant els quals celebren un únic misteri, la Mort i Resurrecció del Senyor. La frontissa que gira sense 

estridències perquè s’obrin les portalades que ens fan passar de la quarantena de la finitud a la cinquantena de 

l’eternitat. 

 
 

Catequesi i Missa Familiar: A l’agenda d’aquest Diàleg veureu que convoquem per al dissabte 

vinent, dia 27 de març, a la Missa Familiar, a les 7 de la tarda, a la parròquia de la Mare de Déu de 

Montserrat de conjunt totes les parròquies de Torelló. Durant aquest temps de pandèmia, aprofitarem 

aquestes misses familiars per acompanyar els pares i els nens que, ara, fan la catequesi a casa. 
 

“Caritas Diocesana us agraeix la vostra col·laboració” 

 Ara fa gairebé un any, amb motiu de Corpus, us adreçava unes paraules que deien: “Els carrers eren buits, 

l’activitat la mínima imprescindible, la inquietud molt gran... i a dintre les cases molta preocupació i, en moltes, molt dolor. 

Creixia el número de persones malaltes, les ingressades, les mortes... i això sense que els familiars hi poguessin ser al costat. 

Calia veure com continuàvem atenent i essent al costat de les persones que ja abans venien a les nostres Càritas i a les que 

començaven a venir, tenint en compte les condicions amb què ho podíem fer i la gent que érem. Vàrem pensar fins on podíem 

arribar i què era el més necessari... i ens vàrem coordinar amb els ajuntaments i altres entitats del poble o ciutat, conscients que 

junts ho podíem fer més i millor...” Cada una de les Càritas del nostre bisbat té la seva pròpia història d’aquest últim any i, 

malgrat tot, hem vist com moltes persones han pogut i sabut estar al costat de les persones que necessitaven companyia, 

comprensió, ajuda, solidaritat..., com també moltes empreses i institucions han col·laborat econòmicament amb Càritas; totes 

elles molt necessàries per dur a terme els nostres projectes i donar ajut i oportunitat als últims, als preferits de Déu. Ara, 

després d’un any de pandèmia, és el moment de donar les GRÀCIES a vosaltres per la vostra col·laboració incondicional i 

desinteressada. GRÀCIES!! 
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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 20   19: Josep Mir 

Diumenge 21 12: Rosa Icart Dot (1r aniversari) 

                            Santi Reixach 

Dimarts 23   9: Domènec Vila Sodevila i família 

Dijous 25         9 : ------- 

Dissabte 27 19: Esposos Josep Cubí i Maria Soldevila 

 

Col·lectes   

• Diumenge, dia 14 de març: 82,83 €  

Enterraments   
 Dissabte, dia 13 de març: Antonio Torres Espinar, 

67 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 20      17: Roser Ginebra Sanjaume 

                       19: Josep Sala Sala 

                             Salvador Coll 

Diumenge 21   11: Família Bartrina Carrera 

Dilluns 22   19: ------- 

Dimecres 24 19: ------- 

Divendres 26 19: ------- 

Dissabte 27     20: ------- 

                                              

Col·lectes  

• Diumenge, dia 14 de març: 116,13 € 

Enterraments 

 Dimarts, dia 16 de març: Juan Marguí Subiranas, 
90 anys 

 Dimecres, dia 17 de març: Juana González-

Nicolás Cava, 90 anys 

 Dijous, dia 18 de març : Narcisa Areñas Miranda, 

83 anys 

 Dijous, dia 18 de març : Antoni Parés Prat, 85 

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 21    10: Josep Coromina Colomer i Mercè  

                             Adam Huix 

                             Jordi Autonell Meix 

 

Col·lectes   

• Diumenge, dia 14 de març: 47,21 €  

• Lampadaris: 214,84 € 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                        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 23 de març, a les 8 

del vespre, trobada de les catequistes 

de primer i de segon, a Rocaprevera 

 

 Dimecres, dia 24 de març, a les 8 del 

vespre, trobada dels animadors de 

cants per preparar les celebracions 

de Setmana Santa, a la rectoria de 

Sant Feliu 

 

 Dissabte vinent, dia 27 de març, a les 7 

de la tarda, Missa familiar, a la 

parròquia de la Mare de Déu de 

Montserrat 

 


