
LA PAU DE JESÚS TRANSFORMA, QUINA ALEGRIA!!! 
 

Ja sé que no és temps d’estiu, però avui seria un bon 
dia per obrir de bat a bat les portes i finestres del 
temple per experimentar una mica, amb els sentits, 
el que hem escoltat a l’evangeli d’avui. L’evangelista 
Joan ens fa adonar del contrast entre la tristesa i 
l’alegria, la por i el coratge. El text ens diu ben clar al 
seu inici que «eren a casa amb les portes tancades 
per por dels jueus». És la presència de Jesús 
ressuscitat qui canvia de cop l’escena: «Pau a 
vosaltres». Quin contrast en uns segons! La pau de 
Jesús transforma. I les portes s’obren, i la llum del 
sol irradia la casa i entra l’olor fresca de la primavera. 
No podríem pas pretendre predicar el Ressuscitat 
amb tot tancat i barrat, amb olor de rònec, d’allò vell 
i passat... Així ho feia ressonar sant Joan Pau II a 
l’inici del seu servei a l’Església: «No tingueu por! 
Obriu de bat a bat les portes a Crist». 

 

I A TRAVÉS LES LECTURES 
D’AVUI, QUÈ APRENEM? 
 
De la primera lectura en subratllem la força amb què 
els apòstols donen testimoni de la resurrecció de 
Jesús. Aquesta força els ve del mateix Esperit Sant. 

De la segona lectura en subratllem com n’estan d’units aquests dos amors: l’amor a Déu i l’amor als 
germans. En l’evangeli, Joan, després de l’aparició a Maria Magdalena, narra les aparicions de Jesús a la 
comunitat dels deixebles. En la primera part, amb l’absència de Tomàs i, en la segona, amb la presència de 
Tomàs. La professió de fe de Tomàs travessa els segles i ha de ser també la nostra: «Senyor meu i Déu 
meu». Els signes del Ressuscitat solament són percebuts per la fe. 
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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 10   19: Magdalena Boixader (12è aniv.) 
                          Josep Barniol i difunts de la família 
Diumenge 11 12: ------- 
Dimarts 13    9: ------- 
Dijous 15         9: ------- 
Dissabte 17 19: Joan Solà i Rosa Adam, i família 

 
Col·lectes   
• Diumenge, dia 4 d’abril: 88,62 €  

• Llantions: 83,57 € 

• Ciris: 37 € 

 

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 10      20: Rosa Montanyà (4t aniversari) 
                            Les Ànimes 
Diumenge 11   11: Les Ànimes 
Dilluns 12   19: ------- 
Dimecres 14 19: ------- 
Divendres 16 19: ------- 
Dissabte 17      20: Per les ànimes 
                                              
Col·lectes  
• Diumenge, dia 4 d’abril: 263,98 € 

• Lampadaris Santíssim: 30,80 € 

• Ram del Santíssim (donació): 50 € 

 

 

 

Enterraments 

 Diumenge, dia 4 d’abril, Carme Guixaró Roma, 84 
anys 

 Dimecres, dia 7 d’abril, Ramon Pietx Llinares, 77 
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 11    10:  

 
Col·lectes   

• Diumenge, dia 4 d’abril: 55,08 €  

• Lampadaris: 271,77 € 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

                                        
 

 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 

 
 
 
 


