
 

                                                  

Aquest diumenge 4 de juliol, a les 5 de la tarda, a la Catedral de 

Vic, el bisbe Romà conferirà l'ordenació sacerdotal a mossèn Lluís 

Vidal i Buxeda. Va néixer a Igualada fa 27 anys. En els darrers 

anys ha realitzat els estudis eclesiàstics a la Facultat de Teologia 

de Catalunya, com a membre del Seminari de Vic, resident al 

Seminari Interdiocesà de Barcelona. Des de fa un any ha exercit el 

diaconat a les parròquies de Calaf, Igualada... però la seva 

principal tasca és estudiar dret canònic a la Pontifícia Universitat 

Gregoriana de Roma. El dissabte 10 de juliol a les 8 del vespre, mossèn Lluís Vidal presidirà la 

seva primera missa solemne a la parròquia de la Sagrada Família d'Igualada. Donem gràcies al 

Senyor per aquest regal al nostre bisbat de Vic  i preguem perquè el Senyor multipliqui a la nostra 

Església sacerdots bons i sants. 

Curset d'estiu: Aneu i anuncieu l'Evangeli! 
  
Els dies 13, 14 i 15 de juliol, al Seminari de Vic, tindrà lloc, amb modalitat presencial, el curset d'estiu 

d'aquest any, amb el títol: "Aneu i anuncieu l'Evangeli! Una crida missionera que es fa pregunta". 

Seran tres matinals, obertes a tothom, que començaran a les 10 del matí i acabaran amb el dinar. El curset 

portarà sobre quatre temes: la parròquia, lloc primordial d'evangelització; la litúrgia, sempre 

evangelitzadora; la catequesi i la seva relació amb la comunitat, i les ferides en el cor de les persones, 

repte i oportunitat evangelitzadores. Pels qui vulgueu, podeu fer  inscripcions al  registre@bisbatvic.org o 

bé trucar al  93 883 26 55.  

 
El Diàleg de les parròquies a la ràdio 

 
Dissabte vinent, dia 10 de juliol, 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 dimarts dia 13, 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: Segunda Pérez Martínez 
 

Col·lectes   

• Diumenge, dia 27 de juny: 52,92 € 

 

Enterraments 

 Dimecres, dia 30 de juny: José Sánchez Trujillo, 

71 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 3       20: ------- 

Diumenge 4   11: ------- 

Dilluns 5   19: ------- 

Dimecres 7 19: ------- 

Divendres 9 19: Loreto Llussà Prat (1r aniversari) 

Dissabte 10      20: ------- 
                                              

 

Col·lectes  

• Diumenge, dia 27 de juny: 91,31 € 

• Lampadaris: 54,27 € 

 

Enterraments 

 Dilluns, dia 28 de juny: Carmen Expósito 

Alcántara, 84 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 4    10: ------ 

 

Col·lectes   

• Diumenge, dia 27 de juny: 56,83 €  

• Lampadaris: 227,30 € 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

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 

 

 Dissabte dia 3 de juliol, a les 11 del 

matí, celebració penitencial amb els 

nens que rebran la primera comunió 

el diumenge, dia 4 de juliol, a Montserrat 

 

HORARIS PRIMERES COMUNIONS 

Parròquia de la Mare de Déu de 

Montserrat  

 Diumenge, dia 4 de juliol, a les 12 

 

 

 

 

 

 

 


