
 

Bon Any Nou 2022!  

Avui celebrem el segon diumenge de Nadal que és al 

mateix temps el primer diumenge de 2022. El 31 de 

desembre de l’any passat (fa només 2 dies) és una data 

clau que ens va convidar a reflexionar sobre el que va ser 

el 2021 per a nosaltres i com desitjaríem que fos l’any 2022 

que ja hem comencat. Segurament hi hauran hagut bons i 

mals moments, però independentment de si ha estat un any 

per recordar o no, hi ha gent que ha estat aquí amb 

nosaltres, donant-nos afecte un any més. Aprofito doncs 

aquesta ocasió per desitjar-vos un bon any 2022. Que ens sigui un bon any de veritat! El 2020, el 2021 ens 

van ser anys difícils, no només per nosaltres, sinó també per tot el món sencer. A causa de la pandèmia de 

la Covid-19 vam perdre familiars, veïns, amics... Alguns han perdut la feina, el sentit de la vida... Fa temps 

que no podem reunir-nos i trobar-nos en família, no podem visitar els nostres familiars, amics i coneguts que 

viuen lluny... Dos anys en els quals sempre anem amb una boca tapada... Dues, tres vacunes en poc 

temps... Una cosa estranya al principi...! Però malgrat tot, no perdem el coratge i l’esperança d'un futur millor. 

Malgrat  que el camí és difícil i a vegades tenebrós, continuem la marxa. Demanem al Senyor que aquest 

any nou que comencem ens sigui un any diferent. Un any d’alegria, de salut i de benestar. Que ens sigui un 

any de tranquil·litat i d’esperança per demà. Amb això, us desitjo que en aquest any 2022 la pau ompli la 

vostra vida, l'amor inundi la vostra ànima i la felicitat es reflecteixi en el vostre rostre. Us desitjo tanta salut 

com gotes té la pluja, tant amor com raigs de llum té el sol i tanta sort com sorra té el desert. Feliç Any Nou 

2022! Mn Jean Claude RUZINDANA, rector  

 

Gràcies! La factura de la xemeneia ja està pagada  

Fa uns mesos que fem una campanya per pagar la reparació de la 

xemeneia de Sant Feliu que va caure. Una bona notícia és que, entre 

tots, hem pogut pagar aquesta factura. Un agraïment sincer a tots 

vosaltres que heu pogut col·laborar-hi.  La vostra participació  ha estat 

de 2.950 euros. Un cop més, moltes gràcies i que el Senyor us beneixi!  
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Ajuda la teva parròquia: Pots col·laborar en la vida econòmica de la teva parròquia. A cada donació o ingrés hi 

correspon un rebut que serveix a la declaració fiscal de la renda. Més informació: podeu trucar al telèfon 643 122 739 

o bé al 93 859 03 40. Podeu també fer ingrés als números de compte ES03 2100 0053 6202 0016 8788 (Sant Feliu), 

ES87 2100 9046 9102 0008 8588 (Montserrat), ES64 2100 0053 6002 0027 5555 (Rocaprevera) 

 

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 1    12: MISSA DE CAP D'ANY 

                          Domènec Vila Soldevila (14è aniv.) 

Diumenge 2  12: Joan Masdemont i Berga 

                         Família Camprubí Cot 

                         Família Prat Casarramona 

Dimarts 4      9: ---------- 

Dimecres 5   19: Missa Anticipada de Reis 

Dijous  6      12: MISSA DE REIS  

Dissabte 8   12: ---------- 
 

Col·lectes   

• Diumenge, dia 26 de desembre: 32,20 € 
 

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 1       11: MISSA DE CAP D'ANY 

Diumenge 2  11:  ---------- 

Dilluns 3         19: ---------- 

Dimecres 5     20: Missa anticipada de Reis 

Dijous 6         11: MISSA DE REIS 

Divendres 7   19: ---------- 

Dissabte 8     20: ---------- 
 

Col·lectes  
• Diumenge, dia 26 de desembre: 84,75 € 

• Donació Càritas: 75 € 

• Donació xemeneia: 20 € 

Enterraments: 

 Dissabte, dia 25 de desembre: Josep Colom 

Bartrina, 93 anys 

 Dilluns, dia 27 de desembre: Joan 

Torrentgeneros Ribas, 85 anys 

 Dimarts, dia 28 de desembre: Maria Barris Reig, 

87 anys 

 Dimecres, dia 29 de desembre: Segundo Collado 

Palomar, 92 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 

Dissabte1      10: CAP D'ANY 

                          Família Prat Tarrès  i Maria Bofill Lluís 

                           Família Alabern Canet 

Diumenge 2  10: ---------- 

Dijous 6:      10: MISSA DE REIS 

 

Col·lectes   

• Diumenge, dia 26 de desembre: 64,04 € 

• Lampadaris: 256,15 €  

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

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 

 

 Dimecres, dia 5 de gener, missa 

anticipada de Reis:  

- A les 7 de la tarda: Montserrat 

- A les 8 del vespre: Sant Feliu 

 

 Dijous, dia 6 de gener, missa de Reis, 

com cada diumenge, a totes les 

parròquies 

 

 Dissabte, dia 8 de gener, Concert de 

Nadal del Coral Cervià, a les 6 de la 

tarda, a Rocaprevera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


