
 

“LA MORT HA ESTAT VENÇUDA” Avui és el quart diumenge que Pau ens parla de la resurrecció. 

I conclou tot el seu ensenyament amb un crit de victòria: la resurrecció de Jesucrist és la victòria 

definitiva sobre el mal i la mort. O el signe més eloqüent i clar que el mal i la mort no tenen ni tindran 

mai l’última paraula. Per a l’apòstol, que s’havia trobat moltes vegades perseguit, empresonat, 

amenaçat de mort, la fe en Jesucrist mort i ressuscitat, i la seva identificació amb ell, eren el bon tresor 

del seu cor. I el que el movia i li donava forces per continuar fidel a la vocació apostòlica. El text ens 

deixa dues invitacions prou importants. La primera és a donar gràcies, perquè Déu «ens dona la victòria 

per Jesucrist». La segona són les paraules d’encoratjament a mantenir-nos ferms «sobre aquest 

fonament» que és Crist mort i ressuscitat i a continuar cada dia «en l’obra del Senyor» o produint bons fruits, si ho 

volem expressar amb paraules de l’evangeli. 

 

 

“Dimecres vinent, és el Dimecres de Cendra: inici de 

Quarema” Entrem, un any més, en els noranta dies forts de l’any litúrgic com són els 

dies sants de la passió, mort i resurrecció del Senyor, amb els seus cinquanta dies 

posteriors commemorant aquest misteri Pasqual així com els quaranta dies previs de 

preparació com és el Temps de la Quaresma. I com sempre ho iniciem amb el Dimecres 

de Cendra. La diada que ens crida a parar, a ressituar-nos i tornar de la part de Déu. Amb 

el Dimecres de Cendra comencem el camí quaresmal com un itinerari espiritual de vida, joiós i intens, cap a la Pasqua 

del Senyor ressuscitat. Ho podem ben fer amb el noble propòsit de conversió, de penitència i de purificació. És clar, tot 

el que pugui abonar-ho (els textos bíblics, les pregàries, els gestos relacionals i de bé...) ens aniran ajudant a encaminar 

la conversió a Jesucrist. Amb el Dimecres de Cendra, tenim per davant un itinerari de cinc setmanes fins als dies sants. 

Siguem confiats, humils i lúcids. La nostra vida personal i relacional, amb Déu i els germans, ha de tenir cura de la 

interioritat (el cor) que pauta el camí de vida. La proposta és de Jesús i «junts» ens acompanyem per seguir-lo. 

 
 

Paraula de la setmana: «Jesús, el veritable amic…» 

Jesús, tu ets l’únic i veritable amic. No sols comparteixes cadascun dels meus patiments, sinó que els fas teus. 

Coneixes el secret de convertir-los en béns. M’escoltes amb bondat, quan t’explico les meves amargors, i no deixes 

mai de suavitzar-les. Et trobo sempre i en tot lloc. Mai t’allunyes i, si em veig obligat a canviar de residència, et trobo 

allí on vaig. Mai et canses d’escoltar-me, i no deixes de fer-me bé. Si t’estimo, estic segur de ser correspost. No tens 

necessitat dels meus béns i no t’empobreixes en atorgar-me els teus. Totes les adversitats de l’edat o de la fortuna no 

aconseguiran mai allunyar-me de tu ; al contrari, mai sentiré amb tanta plenitud de la teva presència ni mai m’estaràs 

tan pròxim, com quan to tem sigui contrari (...)  Sant Claude La Colombière, S.I. 
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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 26    19: -------- 

Diumenge 27  12: Esposos Florensi Rifà i Carme  

                           Valencia i família 

Dimarts 1        9: -------- 

Dimecres 2      9: Dimecres de Cendra 

Dijous  3         9: -------- 

Dissabte 5     19: -------- 
 

Col·lectes   

•  Diumenge, dia 20 de febrer: 89,63 € 

 

 

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 26     20: -------- 

Diumenge 27  11:  -------- 

Dilluns 28      19: Ramona Bori Salomo (2n aniversari) 

Dimecres 2   19: Dimecres de Cendra 

Divendres 4  19: -------- 

Dissabte 5    20: -------- 
 

Col·lectes  

• Diumenge, dia 20 de febrer: 140,81 € 

 

Enterraments: 

 Divendres, dia 18 de febrer: Maria Teresa Padrós 

Bigas, 87 anys 

 Diumenge, dia 20 de febrer: Antònia Vilaseca 

Coll, 93 anys 

 Diumenge, dia 20 de febrer: Dolors Sala Sala, 95 

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 27  10: Rosa González Rueda (21è aniv.) 

 
Col·lectes   

• Diumenge, dia 20 de febrer: 40,05 € 

• Lampadaris: 160,19 €  

  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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 2 de març, Dimecres de 

Cendra, missa a les 9 del matí, a 

Montserrat, i a les 7 de la tarda, a Sant 

Feliu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


