
GLÒRIA I DOLOR! ACOMPANYEM JESÚS EN LA SETMANA SANTA 

  Diumenge de Rams. Jesús entra a Jerusalem a cavall d’un ase, 
i és aclamat per la gent que l’acompanya. Nosaltres també ho 
fem, ben conscients que aquest Jesús que aclamem amb els 
nostres rams serà condemnat a mort per la seva fidelitat al camí 
d’amor de Déu. Per això, la nostra aclamació és una afirmació de 
fidelitat a aquest camí seu. 
 

Dimarts Sant. En aquests dies d’espera, de refermar el nostre desig de seguir 
Jesús, bo serà participar en la celebració de la Penitència per arribar 
reconciliats a la Pasqua. (Tindrem aquesta celebració a les 8 del vespre a 
Montserrat).  
 

Dijous Sant. Aquesta tarda comencem ja el Tridu Pasqual celebrant l’Eucaristia que és com una 
anticipació del que viurem en aquests dies propers. Jesús ens deixa el pa i el vi que seran la seva 
presència enmig de la comunitat, i alhora, amb el rentament dels peus, 
ens convida a viure amb una entrega als altres semblant a la que ell ha 
viscut.   
 

Divendres Sant. Jesús mor a la creu. 
Nosaltres avui, corpresos i agraïts, ens 
reunim per commemorar la seva passió i per omplir-nos de la 
gràcia que brolla d’aquesta creu i per demanar que aquesta gràcia 
ompli el món sencer. Contemplant-lo a ell, manifestem la nostra fe 
i la nostra esperança en el Déu que hem conegut en Jesús i que 
és, sempre, font de vida inesgotable. 
 

La Nit de la Vetlla de Pasqua. “Aquesta és la nit en què Crist, trencant els 
lligams la mort, ha pujat victoriós dels inferns”, cantem en el pregó de 
Pasqua. Aquesta nit, la més gran de l’any, els cristians ens reunim per 
celebrar que Jesús ens ha obert les portes de la vida per sempre. I, amb 
tot el goig, refermem els compromisos del nostre Baptisme i ens alimentem 
del pa de l’Eucaristia per compartir, a través d’una manera de viure 
renovada, l’amor més ple i més joiós. Al∙leluia! 

 

ÉS PASQUA! AL∙LELUIA! 
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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: Esposos Josep Cubí i Maria Soldevila 
Diumenge 28 12: Raimunda Galí i Andorrà 
Dimarts 30   9: ------- 
Dijous 1/04     20: Missa de la Cena del Senyor 
Divendres 2   5:30: Passió i Mort del Senyor  
Dissabte 03    20: Vetlla Pasqual 
                           Joan Autonell 
Col·lectes   
• Diumenge, dia 21 de març: 61,79 €  

Enterraments   
 Dissabte, dia 20 de març: Joan Boixader Castells, 77 

anys 

 Dilluns, dia 22 de març: Marta Teixidó Perarnau, 75 

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      19: ------- 
Diumenge 28   11: Fernando 
                            Raimunda Galí i Andorrà 
Dilluns 29   19: ------- 
Dimecres 31 19: ------- 
Dijous 1/4       19: Missa de Cena del Senyor 
Divendres 2 12: Passió i Mort del Senyor 
Dissabte 3       20: Vetlla Pasqual 
                             Montserrat Vivet Soler (5è aniversari) 
                                              
Col·lectes  
• Diumenge, dia 21 de març: 144,06 € 

Enterraments 
 Diumenge, dia 21 de març: Ana Ruiz Varela, 81 

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 28    10: Raimunda Galí i Andorrà 

 
Col·lectes   

• Diumenge, dia 21 de març: 81,74 €  

• Lampadaris: 233,03 € 

 

COLÒNIA DE VILASECA 
Diumenge de Rams, missa a l’1 del migdia 

Diumenge de Pasqua, missa a l’1 del migdia 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                         
                
                                        Full i Diàleg: 0,60 € 

AGENDA PARROQUIAL 
   
Activitats  Interparroquials  

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

HORARI DE CELEBRACIONS, SETMANA SANTA  

Entrada de Jesús a Jerusalem: Rams 

Diumenge de Rams, 28 de març 

‐ A 3/4 de 10 del matí: Rocaprevera 
‐ A 3/4 de 11 del matí: Sant Feliu 
‐ A 3/4  de 12 del migdia: Montserrat 
‐ A 3/4 d’1 del migdia: Vilaseca 

Dimarts Sant, 30 de març: Celebració Penitencial 

‐ A les 8 del vespre: Montserrat 

Dijous Sant, 1 d’Abril: Missa de Cena del Senyor 

‐ A les 7 del vespre: Sant Feliu 
‐ A les 8 del vespre: Montserrat 

Divendres Sant, 2 d’abril: Passió i Mort del Senyor 

‐ A les 12 del migdia: Sant Feliu 
‐ A 2/4 de 6 de la tarda: Montserrat 

Dissabte Sant, 3 d’abril: Vetlla Pasqual 

‐ A les 8 del vespre: Sant Feliu 
‐ A les 8 del vespre: Montserrat 


