
 

ATRETS PER DÉU, CRIDATS A SEGUIR JESÚS 
 
La litúrgia de la Paraula convida avui a parlar de la 

vocació. La vocació cristiana, de tots els batejats, que 

consisteix a viure com a deixebles i testimonis de Jesús 

ressuscitat. I formant comunitat viva. Vocació que cada 

creient viu d’una manera pròpia tot enriquint la família 

eclesial: la vida familiar, la consagració religiosa, els 

ministeris ordenats, els serveis o voluntariats dins o fora 

de l’Església, la dedicació als pobres i marginats, als 

presos, als emigrants, als infants, als malalts, als ancians. 

I la llista es pot allargar moltíssim perquè els dons de Déu 

són innombrables. Les tres lectures ofereixen alguns 

aspectes importants de tota vocació. I podem resumir 

d’idea general de les lectures d’avui en dos punts:  

– Tots som atrets per Déu. Això que afirma l’evangeli de 

Joan (cf. 6,44) és el que va experimentar Isaïes (primera 

lectura) quan en el temple Ell se li va manifestar en tota la seva glòria i santedat. És l’atracció que va sentir 

Pere (i els seus companys) quan escoltava Jesús a la vora del llac i va fer que hi confiés quan li va demanar 

d’entrar aigua endins i calar la xarxa. Una cosa semblant passa amb Pau (segona lectura) quan reconeix la 

gràcia de Déu que actua en ell, a partir de la trobada amb Crist ressuscitat, que el fa caure de les seves 

antigues seguretats. 

– En tot camí vocacional hi ha dubtes, indecisions i fins i tot pors. Isaïes se sap impur davant la santedat de 

Déu. Pau, indigne de ser apòstol, perquè havia perseguit l’Església. Pere es reconeix pecador  davant Jesús. 

Per això és tan important que la força de la Paraula de Déu i de la seva gràcia venci els dubtes dels creients 

i faci créixer la confiança en Aquell que crida. 

 

  

El Diàleg de les parròquies a la ràdio 
 Dissabte vinent, dia 12 de febrer, 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 15 de febrer, de 8 a 9 del vespre. 
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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 5    19: ------- 

Diumenge 6  12: ------- 

Dimarts 8       9: ------- 

Dijous  10      9: ------- 

Dissabte 12  19: Núria Dot Teixidor (Cap d'any) 
 

Col·lectes   

•  Diumenge, dia 30 de gener: 70,28 € 

• Lampadaris: 111,56 € 

 

Enterraments 

 Dijous, dia 3 de febrer: Maria Rosa Rosell Icart, 

90 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 5      20: ------- 

Diumenge 6  11:  ------- 

Dilluns 7        19: ------- 

Dimecres 9    19: ------- 

Divendres 11 19: ------- 

Dissabte 12   20: ------- 
 

Col·lectes  

• Diumenge dia 30 de gener: 162,67 € 

• Lampadàris: 77,58 € 

 

Enterraments: 

 Dijous, dia 3 de febrer: Ramona Casals Serra,  

90 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 6  10: Rosalia Roura   

                         Consol Serrat Collell (3r aniversari) 

 

Col·lectes   

• Diumenge, dia 30 de gener: 47,78 € 

• Lampadaris: 191,13 €  

  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

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, dia 8 de febrer, a les 8 del 

vespre, reunió de la Comissió 

parroquial pel santuari de 

Rocaprevera  

 

 Dijous vinent, dia 10 de febrer, a les 7 

de la tarda, a la capella del Santíssim de 

l'església de Sant Feliu, l'Hospitalitat 

de la Mare de Déu de Lurdes 

convoca la pregària mariana de cada 

mes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


