
«Jesús, el Senyor, després de parlar-los, fou endut al cel i s'assegué 
a la dreta de Déu» Avui celebrem la festa de l’Ascensió del Senyor! En 

aquesta solemnitat, se'ns ofereix una paraula de salvació com mai l'hàgim 
poguda imaginar. El Senyor Jesús no només ha ressuscitat, vencent la mort 
i el pecat, sinó que, a més a més, ha estat endut a la glòria de Déu! Per això, 
el camí de retorn al Pare, aquell camí que havíem perdut i que se'ns obria 
en el misteri de Nadal, ha quedat irrevocablement ofert en el dia d'avui, 
després que Crist s'hagi donat totalment al Pare en la Creu. Ofert? Ofert, sí. 
Perquè el Senyor Jesucrist abans de ser endut al cel, ha enviat els seus 
deixebles estimats, els apòstols, a invitar tots els homes a creure en Ell, per 
poder arribar allà on Ell és. «Aneu per tot el món i anuncieu la bona nova de 
l'Evangeli a tota la humanitat. Els qui creuran i seran batejats se salvaran» 
(Mc 16,15-16). Aquesta salvació que se'ns dóna consisteix, finalment, en 
viure la vida mateixa de Déu, com ens diu l'Evangeli segons sant Joan: «La 
vida eterna és que et coneguin a tu, l'únic Déu veritable, i aquell que tu has 
enviat, Jesucrist» (Jn 17,3). Allò que es dóna per amor, però, ha de ser 

acceptat en l'amor per poder ser rebut com a do. Jesucrist, doncs, a qui no hem vist, vol que li oferim el 
nostre amor a través de la nostra fe, que rebem escoltant la paraula dels seus ministres, a qui sí podem 
veure i sentir. «Nosaltres creiem en aquell que no hem vist. L'han anunciat aquells que l'han vist. (...) El qui 
ha promès és fidel i no enganya: no manquis tu en confiança, sinó espera en la seva promesa. (...) Conserva 
la fe!» (Sant Agustí). Si la fe és una oferta d'amor a Jesucrist, conservar-la i fer-la créixer fa que augmenti 
en nosaltres la caritat. Oferim, doncs, al senyor la nostra fe! 

Tornen les colònies d'estiu Aventura't! Després de la parada 

obligatòria de l’any passat per la pandèmia, aquest any, tornen 
les colònies d'estiu Aventura't! La Delegació de Joves de 
lanostra diòcesi ha organitzat amb molta ilꞏlusió unes activitats 
per a petits (7 a 12 anys) i joves (13 a 17 anys), per a gaudir 
junts d'uns dies de vacances en la natura i la millor companyia i 

amb totes les garanties sanitàries. Les colònies d'estiu tindran lloc del 5 a l'11 de juliol a la casa de 
colònies Mas Can Pic de Taradell. Inscripcions obertes. Preu setmana: 170 € (facilitats de pagament i 
descomptes familiars). Més informació al 93 883 26 55  i al 609 32 33 74.                              
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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 15  19: Esposos Servet i Rosa 
                           Isidre Noguera Casas i família 
                           Per les Ànimes 
Diumenge 16   12: ------- 
Dimarts 18    9: Domènec Vila Soldevila i família 
Dijous 20         9: ------- 
Dissabte 22 19: ------- 

 
Col·lectes   
• Diumenge, dia 9 de maig: 50,75 € 

Enterraments 
 Dijous, dia 13 de maig: Marina Font Castanyer, 

86 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 15      20: ------ 
Diumenge 16   11: ------- 
Dilluns 17   19: ------- 
Dimecres 19 19: ------- 
Divendres 21 19: ------- 
Dissabte 22     20: ------- 
                                              

Col·lectes  
• Diumenge, dia 9 de maig: 136,65 € 

Enterraments 

 Dimarts, dia 11 de maig: Dolores Ruiz Enríquez, 
88 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 16    10: Merce Adam Huix 
                             Missa d’acció de gràcies 

 
Col·lectes   

• Diumenge, dia 9 de maig: 68,51 €  

• Lampadaris: 275,03 € 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
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 

 
 Diumenge dia 23 de maig: Festa 

Major de Vilaseca  
 


