
“EL SENYOR HA RESSUSCITAT; AL·LELUIA – AL·LELUIA” 
 

  “No crec en la Resurrecció com un miracle, 
sinó com UNA NOVA CREACIÓ DEL MÓN, 

o de més món, o d’una nova dimensió del món, 
o d’una obertura del món a més realitat” 

 
Aquests versos del poemari de Setmana Santa de David Jou ens 
ajuden a viure la celebració d’avui. Avui és el nostre dia gran! La 
nostra festa amb totes les majúscules i subratllats que calguin. Avui 
no és un diumenge qualsevol. És el diumenge que dona sentit a 
tots els altres i a totes les festes i celebracions cristianes. Quan 
diem que Crist ha ressuscitat, estem dient tantes coses! Diem que 
amb Crist Ressuscitat comença una nova creació. Diem que la vida 
triomfa sobre la mort. Diem que l’esperança no mor mai. Diem que 

val la pena lluitar contra el mal. Diem que tota persona ha de ser baixada de la seva creu 
per viure una vida digna. Diem que les benaurances existeixen, no són un simple somni 
impossible. Diem que cal cercar allò que és de dalt (segona lectura). Diem que el triomf de 
Jesús és el triomf d’una vida pobra, humil, on els darrers són els primers, on la pedra que 
rebutjaven els constructors ara corona l’edifici (Salm 117). 
 

 

EL DIÀLEG DE LES PARRÒQUIES A LA RÀDIO 
Dissabte vinent, dia 10 d’abril, de 9 a 10 del matí i d’1 a 2 del 
migdia, podeu escoltar el programa de ràdio “Diàleg de les 
parròquies” per Ràdio Ona, al 107.4 de la FM. La repetició serà el 
dimarts, dia 13 d’abril, de 8 a 9 del vespre. 
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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 3   19: ------- 
Diumenge 4 12: ------- 
Dimarts 6   9: ------- 
Dijous 8          9 : ------- 
Dissabte 10 19: Magdalena Boixader (12è aniversari) 
                          Josep Barniol i difunts de la família 

 
Col·lectes   
• Diumenge, dia 21 de març: 64,21 €  

 

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 3      20: Joan Autonell 
Diumenge 4   11: Montserrat Vivet Soler (5è aniversari) 
Dilluns 5   19: ------- 
Dimecres 7 19: ------- 
Divendres 9 19: ------- 
Dissabte 10      20: Rosa Montanyà (4t aniversari) 
                             Per les ànimes 
                                              
Col·lectes  
• Diumenge, dia 28 de març: 99,74 € 

• Lampadaris: 42,63 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 4    10:  
 
Col·lectes   

• Diumenge, dia 28 de març: 47,87 €  

• Lampadaris: 264,76 € 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                        
 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 

 
 Dijous vinent, dia 8 d’abril, a les 7 de la 

tarda, 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  
 
 


