
 

SANT JAUME, EL GRAN APÒSTOL I MÀRTIR 

Els apòstols compleixen perfectament allò que sant Pau descriu en la seva segona 

epístola als cristians de Corint: «Portem el tresor del ministeri que Déu ens ha confiat, 

com en gerres de terrissa» (segona lectura). La força del deixeble no es basa en les 

capacitats personals, sinó en el poder que ve de Déu. Aquesta força divina manifesta, a 

partir de la feblesa del cos, l’esclat de vida de Jesús mort i ressuscitat. La grandesa de 

sant Jaume i els apòstols és en deixar que Déu actués en ells. Van seguir Jesús sense 

posar condicions i van anunciar el seu Evangeli als confins de la terra, empesos per 

l’Esperit Sant. La tradició diu que sant Jaume arribà a terres hispàniques: el seu cos fou transportat des de 

Jerusalem, on havia estat martiritzat, fins a Santiago de Compostel·la. Per aquesta raó, la capital gallega, 

des del segle IX, moment en què van ser trobades les restes de l’Apòstol, és considerat un dels grans llocs 

de pelegrinatge del cristianisme. El patrocini de sant Jaume en molts indrets mostra una vegada més les 

arrels cristianes dels nostres pobles d’Europa des del mateix inici de la predicació apostòlica. El 

testimoniatge i intercessió del màrtir sant Jaume ens impulsa a continuar conservant i propagant la fe 

cristiana, perseverant amb coratge, en bé de la humanitat present i futura. 

 
  Festa major: SANT  FELIU 
És el nostre patró, el de la parròquia, el del poble. És Festa Major! Ho volem celebrar com 

cal. Per això, dissabte, dia 31 de juliol, a l’1 del migdia, fem el repic general de campanes 

per anunciar la festa. Diumenge, dia 1 d’agost, dia de sant Feliu, a les 11 del matí, 

celebrem solemnement l’Eucaristia. I l’endemà dilluns, dia 2, celebrem la Missa a les 11 

del matí, en sufragi de tots els difunts de la vila. Se suprimeix la missa de dilluns dia 1, a 

les 7 de la tarda.  Bona festa a tothom! 

 
 

Suspenen el pelegrinatge a Lurdes 
Les Hospitalitats de la Mare de Déu de Lurdes dels bisbats de Vic i Solsona 

han suspès un any més el tradicional pelegrinatge conjunt que fan al santuari 

de Lurdes de França. Combinant esperança amb prudència, ja no s'havia 

programat enguany en les dates del juny i s'havia reservat per a finals de setembre, però la situació actual 

de la pandèmia, encara ben viva, fa ser prudents i prendre aquesta trista decisió, esperant que l'any 

vinent, 2022, hi puguem tornar, de l'11 al 15 de juny.  
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Durant el mes d’agost, l’horari d’atenció del despatx parroquial és aquest: 
 

• Parròquia de Montserrat: divendres, de 8 a 9 del vespre 
• Parròquia de Sant Feliu: dilluns, de 8 a 9 del vespre 

 Com sempre, per a qualsevol urgència, al telèfon indicat 
 

 

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: Família Oms-Boixader 

Diumenge 25  12: ------ 

Dimarts 27   9: ------ 

Dijous 29        9: ------ 

Dissabte 31 19: ------ 
 

Col·lectes   

• Diumenge, dia 18 de juliol: 58,77 € 

 

 

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: ------ 

Diumenge 25    11: Jaume Roura Sala 

Dilluns 26   19: Anna Sala 

Dimecres 28 19: ------- 

Divendres 30 19: ------ 

Dissabte 31     20: Alfons Garolera Soler 
                                              

 

Col·lectes  

• Diumenge, dia 18 de juliol: 150 € 

• Pastisseries: 242,31€ 

 

Enterraments 

 Diumenge, dia 18 de juliol: Antonio Expósito 

Ramírez, 75 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: Devots 

 

Col·lectes   

• Diumenge, dia 18 de juliol: 53,18 €  

• Lampadaris: 212,70 € 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
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 

 

 

 

 

 


