
 

«Jo sóc el bon pastor» Avui, celebrem el diumenge del «Bon 

Pastor», i Jesús mateix ens recorda que ell és el Bon Pastor. Aquest 

diumenge, l’Església ens convida a estimar, a  pregar i a ajudar els nostres 

mossens, bisbes i diaques. Són els nostres fills, germans o familiars, però 

Jesús els ha triat i els ha donat el privilegi de participar i de col·laborar en la 

seva missió i els utilitza per guiar-nos i santificar la seva església.  

 

A través d’aquests pastors, Crist dóna la seva Paraula, reparteix la seva gràcia 

en els sagraments i condueix el ramat cap al Regne: ell mateix s'entrega com 

aliment en el sagrament de l'Eucaristia, imparteix la Paraula de Déu i el seu 

magisteri, i guia amb sol·licitud el seu poble. Jesús ha procurat per a la seva 

Església pastors segons el seu cor, és a dir, homes que, impersonant-lo pel 

sagrament de l'Orde, lliurin la vida per les seves ovelles, amb caritat pastoral, 

amb humil esperit de servei, amb clemència, paciència i fortalesa. Sant Agustí parlava sovint d'aquesta 

feixuga responsabilitat del pastor: «Aquest honor de pastor em té preocupat (...), però allà on m'aterra el 

fet que sóc per a vosaltres, em consola el fet que estic entre vosaltres (...). Sóc bisbe per a vosaltres, sóc 

cristià amb vosaltres». 

 

I cadascun de nosaltres, cristians, treballem fent costat als pastors, resem per ells, els estimem i els 

obeïm. També som pastors per als germans, enriquint-los amb la gràcia i la doctrina que hem rebut, 

compartint preocupacions i alegries, ajudant tothom de tot cor. Ens desvivim per tots aquells que ens 

envolten en el món familiar, social i professional fins a donar la vida per tots amb el mateix esperit de Crist, 

que va venir «no a ser servit sinó a servir» (Mt 20,28). 

 
“La Mare de Déu de Montserrat” A la parròquia i al barri de Montserrat estem de 

festa, de Festa Major. De fet pròpiament el dia de la festa és dimarts, el dia 27, és clar! 

Normalment ho comencem a celebrar abans i ho continuem després, que per això és 

festa, però aquest anys, no cal dir que la festa serà diferent! Els canvis són que, per les 

mesures contra la Covid-19, no podrem oferir rams de flors a la Verge com ho feièm cada 

any! No tindrem l’oportunitat de gaudir de les sardanes... Però en tot cas, celebrarem la 

festa. Aquest dia, 27 doncs, l’església estarà oberta tot el dia per facilitar a qui vulgui oferir 

una pregària personal a la verge. La celebració solemne de l’Eucaristia serà el mateix 

dimarts, dia 27 d’abril, a les 8 del vespre. Reservem‐nos‐ho! 
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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 24   19: Esposos Joan Rifà i Mercè 

                           Campdelacreu 

Diumenge 25 12: ------- 

Dimarts 27    9: ------- 

Dijous 29         9: ------- 

Dissabte 1 19: Ramona Cucurull Domènec (2n aniv.) 

 

Col·lectes   

• Diumenge, dia 18 d’abril: 49,45 €  

 

 

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 24      20: Montserrat Vivet Soler 

Diumenge 25   11: ------- 

Dilluns 26   19: ------- 

Dimecres 28 19: ------- 

Divendres 30 19: ------- 

Dissabte 1      20: Joan Ginebra (15è aniversari) 

                                              

Col·lectes  

• Diumenge, dia 18 d’abril:135,64 € 

 

Enterraments 

 Dimarts, dia 20 d’abril: Carmé Teixidó Magem, 

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 25    10: ------- 

 

Col·lectes   

• Diumenge, dia 18 d’abril: 53,09 €  

• Lampadaris: 212,34 € 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

                                        
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 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 

 

 Dilluns, dia 26 d’abril, a les 8 del vespre, 

hi ha reunió dels animadors de cant 

litúrgic de les parròquies, a la rectoria de 

Sant Feliu 

 

 Dimarts, dia 27 d’abril, Festa Major del 

barri de Montserrat. A les 8 del 

vespre, missa en honor de la Verge 

Maria 

 

 


