
 

“Avui celebrem el primer diumenge de Quaresma que 
vam començar amb el Dimecres de Cendra, fa tres dies” 

Com a cristians, comprenem l’abast de la Quaresma quan prenem 
consciència que estem en ple itinerari (com el poble d’Israel al desert) cap a 
la Pasqua. L’experiència de desert, de prendre distància de la vida per 
sospesar millor les nostres fidelitats i incoherències, ens humanitza. Deixar de 
cantó el batibull diari, bo i deixant-nos il·luminar per la Paraula de Déu, 
afaiçona l’esperit i així podem entomar millor la vida, atrets per l’horitzó de la 
Pasqua. Avui cal aprendre que cada  itinerari sempre té un propòsit, un punt 
de partença i un punt d’arribada, i, tanmateix, pel cristià el GPS més afinat és 
l’Evangeli i, sobretot, la persona de Jesús. El camí requerirà motivació, impuls 

interior i esperit d’acompanyament mutu (camí sinodal). El farem amb pas decisiu quan se’ns faci costerut i 
més el valorarem quan avancem amb fermesa, sacrifici, constància i confiança vers la fita a assolir. Pensant 
en l’itinerari de la nostra vida, convindrem que és importantíssim viure conscientment i responsablement. 
Per això, hem de sospesar per on passa la nostra vida, discernir com escau d’encaminar-la i fer-ho en funció 
de les conviccions, de les necessitats, de les sol·licituds, dels valors, i del que convé i fa bé. 
 
 

El Diàleg de les parròquies a la ràdio Dissabte vinent, dia 12 de març, 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 el dimarts, dia 15 de març, 

de 8 a 9 del vespre. 
 

 

 

Paraula de setmana: “El secret per viure una vida millor”...... 
 

El secret per viure una vida millor, és deixar de banda els mals sentiments, les decepcions, les crítiques, les 

persones dolentes. En algunes situacions, la indiferència sempre és el millor. Sempre has de saber que “la 

felicitat no és producte de grans cops del destí, al contrari, és el resultat d'esforços diaris i gran paciència”. 

A la vida quotidiana, és bo saber que qui aprèn alguna cosa de tu enriqueix el seu coneixement sense reduir 

el teu, de la mateixa manera que qui encén la seva espelma a la teva s'il·lumina sense submergir-te en la 

foscor. Sobretot, no hem d'oblidar que la fe obre la finestra a la presència activa de l'Esperit i mostra que, 

com la felicitat, la santedat sempre va lligada a petits gestos. Són gestos quotidians però els fan diferents 

cada dia... (.....) 
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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: Esposos Jordi Bruguera i Maria Rosa 

                         Ferrer 

Dimarts 8     9: ------- 

Dijous  10     9: Acció de gràcies a Sant Cristofol 

Dissabte 12  19: Jaume Feixes Sala (1r aniversari) 
 

Col·lectes   

•  Diumenge, dia 27 de febrer: 70,11 € 

• Lampadaris: 80,84 € 

 

 

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:  Germana Tomasina Morell 

Dilluns 7        19: -------- 

Dimecres 9    19: -------- 

Divendres 11 19: -------- 

Dissabte 12   20: -------- 
 

Col·lectes  

• Diumenge, dia 27 de febrer: 147,20€ 

 

Enterraments: 

 ------------------- 

 

 

 

 

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: Missa d'acció de gràcies 

 
Col·lectes   

• Diumenge, dia 27 de febrer: 44,16 € 

• Lampadaris: 176,63 €  

  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

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 març, a les 8 del 

vespre, reunió de la junta del Casal 

de Sant Feliu 

 

 Dijous vinent, dia 10 de març, a la 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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


