
 

Avui celebrem la Solemnitat del Cos 

i de la Sang de Crist!  
La solemnitat d’avui, com la del Dijous Sant, portada a la 

pràctica, no seria altra cosa que la de fer una Eucaristia 

ben feta, és a dir, a consciència, mirant tots els moments, 

tots els signes i totes les paraules. Posem avui l’accent, 

per exemple, en els elements bàsics de l’Eucaristia, que 

són el pa i el vi, i fem un ofertori únic i exclusiu d’aquests 

dos elements. Posem-los damunt de l’altar i demanem a 

Déu –en la pregària eucarística– que els transformi en el 

Cos i la Sang del seu Fill Jesús. Rebem cadascú aquest 

Jesús en la Comunió i després continuem reconeixent la 

seva presència en la reserva eucarística en el Santíssim. 

La festa d’avui, ens convida a comprendre que l’Eucaristia és el regal que ens ha deixat Jesús. La manera 

d’estar amb nosaltres, tot recordant les darreres paraules de Jesús en l’evangeli de diumenge passat: «Jo 

seré amb vosaltres cada dia fins a la fi del món». L’elecció de Jesús de fer-se present en uns elements 

que es mengen, que són un aliment, pa i vi, ens deixen ben clara aquesta vinculació amb la vida. Si no 

mengem ens debilitem i posem en perill la nostra vida. Però alhora ens fan veure que la sang que corre 

per les nostres venes i la força que tenim a la nostra musculatura no és altra que la del Jesús que hem 

menjat. Som i vivim gràcies a Ell. 

[Recordatori] Tornen les colònies d'estiu "Aventura't"  

Després de la parada obligatòria de l’any passat per la pandèmia, és una gran alegria comunicar que, 

del 5 a l’11 de juliol, tornen les colònies Aventura’t! En una casa enmig de la natura (a Taradell), s'han 

preparat unes colònies amb garanties sanitàries i que, alhora, permetin gaudir d’uns dies junts en la natura 

i la millor companyia. Edats: de 7 a 12 i de 13 a 16 anys (per a altres edats i circumstàncies es pot 

consultar al telèfon 93 883 26 55 o al correu electrònic joves@bisbatvic.org). 

 

El Diàleg de les parròquies a la ràdio  
Dissabte vinent, dia 12 de juny, 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 15 de juny, 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 5    19: -------  

Diumenge 6  12: Maria Casademunt 

                         Martí Torrentallé Cuní 

Dimarts 8  9: Acció de gràcies a Sant Antoni 

Dijous 10        9: ------- 

Dissabte 12 19: ------ 
 

Col·lectes   

• Diumenge, dia 30 de maig: 47,50 € 

• Lampadaris: 62,74 € 

 

 

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 5      20: Joan Faja Font (2n aniversari) 

Diumenge 6   11: ------- 

Dilluns 7   19: Roser Escarrà Dot (13è aniversari) 

Dimecres 9 19: ------- 

Divendres 11 19: ------- 

Dissabte 12     20: ------- 
                                              

 

Col·lectes  

• Diumenge, dia 30 de maig: 72,05 € 

• Lampadaris: 48,38 € 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     

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 6    10: ------- 

 

Col·lectes   

• Diumenge, dia 23 de maig: 64,95 €  

• Lampadaris: 259,82 € 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Full i Diàleg: 0,60 € 
 

 

 

 

 

                                                      
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 

 

 Dimarts vinent, dia 15 de juny, a les 8 

del vespre, reunió de la junta del 

casal de Sant Feliu  

 

 Dissabte dia 12 de juny, a les 11 del 

matí, la celebració penitencial amb 

els nens que rebran la primera 

comunió el diumenge, dia 12 de juny, a 

Montserrat 

 

HORARIS PRIMERES COMUNIONS 

Parròquia de Sant Feliu: 

 Diumenge, dia 6 de juny, a les 11 

 Diumenge, dia 20 de juny, a les 11 

 

Parròquia de la Mare de Déu de 

Montserrat  

 Diumenge, dia 13 de juny, a les 12 

 Diumenge, dia 4 de juliol, a les 12 

 

 


