
 

EL PA DEL CEL ÉS ALIMENT DE VIDA ETERNA 
 

Ens hem acostumat a parlar de la vida eterna com una realitat que 

s’esdevindrà un cop superada aquesta vida terrenal i d’aquesta manera 

l’allunyem de la nostra vida quotidiana. Jesús diu: «Els qui creuen tenen vida 

eterna». La forma verbal «tenen» –en present d’indicatiu–, expressa una idea 

fonamental. L’evangeli no diu «tindran vida eterna», sinó «tenen vida eterna». 

En l’evangeli de Joan, «vida eterna» és sinònim de «vida divina». Qui s’uneix 

a Jesús, per tant, comença, ara i aquí, a posseir la vida divina que brolla d’ell. 

L’eucaristia és el «pa baixat del cel», sosté la vida de l’Església i mostra la 

seva realitat divina, com a cos de Jesucrist, enmig del món. sant Joan Pau II, 

en la seva encíclica sobre l’Eucaristia, afirmava que l’Eucaristia és «la 

presència salvadora de Jesús en la comunitat dels fidels i el seu aliment espiritual... És el més preciós que 

pot tenir l’Església en el seu caminar per la història» (Ecclesia de Eucharistia, 9). 

 

EL CAMí D’OLIBA I CASES D’OLIBA, UNA PROPOSTA CULTURAL  

INELUDIBLE PER A AQUEST ESTIU 

 
Coincidint amb les vacances d’estiu, un temps de descans i d'esbarjo, presentem una proposta cultural i 

d’oci molt interessant i apta per a tota la família. D’una banda, el Camí Oliba, un sender de gran recorregut 

(GR-151) que connecta algunes de les obres més emblemàtiques de l’art romànic, i, de l’altra, Cases d’Oliba, 

una iniciativa cultural del bisbat de Vic per posar en valor el patrimoni de la diòcesi, amb visites a esglésies 

i monuments a preus reduïts. Ambdues propostes van unir-se el proppassat mes d’abril per sumar sinergies 

i atraure visitants, gràcies a un conveni de col·laboració entre el bisbat de Vic i l’Associació Rutes del 

Romànic per fomentar el coneixement de l’art romànic, com a element integrador de la Catalunya Central, i 

el llegat del bisbe i abat Oliba (971-1046), una personalitat històrica fonamental en la configuració del país. 

El Camí Oliba és una ruta d’art romànic que uneix les comarques del Bages, d’Osona i del Ripollès, utilitzant 

com a fil conductor el patriarca esmentat. El camí pot fer-se a peu, en bicicleta o en cotxe. Quant a Cases 

d’Oliba, és una proposta cultural que permet de visitar, amb un bitllet conjunt i econòmic, els 

principals equipaments patrimonials de caràcter religiós amb arrels mil·lenàries de les comarques 

del Ripollès, Osona, el Bages, el Moianès i l’Anoia.  
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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, truqueu 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 7    19: Joan Rifà 

                         Lluis Camprubí 

Diumenge 8  12: Ànimes 

Dimarts 10  9: ------ 

Dijous 12        9: ------ 

Dissabte 14 19: Joan Mir 

                          Família Camprubí-Cot 

                          Acció de gràcies a santa Teresita 
 

Col·lectes   

• Diumenge, dia 1 d'agost: 65,07 € 

• Lampadaris: 102,80 € 

 

Enterraments 

 Diumenge, dia 1 d'agost: Maria Casals 

Serra, 85 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 7       20: ------- 

Diumenge 8   11: ------ 

Dilluns 9   19: Mercè Antònia València 

Dimecres 11 19: ------- 

Divendres 13 19: ------ 

Dissabte 14      20: Maria Vila 

   Col·lectes  

• Diumenge i dilluns, dies 1 i 2 d'agost: 265,65 € 

Enterraments 

 Dissabte, dia 31 de juliol: Angelina Comella 

Parés, 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 8    10: Esposos Ramon Criballers i Neus Soy 

 

Col·lectes   

• Diumenge, dia 1 d'agost: 47,65 €  

• Lampadaris: 190,62 € 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             

 
 
 
 
 
 

                                  
 
 
 
 

  
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 


