
 

Avui celebrem el segon diumenge de Quaresma, i 
continuem el nostre camí de santedat, de pregària, de dejuni i de 

conversió cap a la Pasqua. Les lectures bíbliques d’avui ens 

proposen diversos elements per poder créixer en aquesta santedat 

per tal de poder participar de la glòria de Déu en plenitud. En la 

primera lectura se’ns posa a Abraham com a exemple. Ell és el 

nostre pare en la fe i veiem aquí com Abraham es fia de Déu, que 

el fa sortir ja ancià de la seva terra, però ell confia en Déu contra tota esperança. I així, Déu estableix una 

aliança amb ell, que serà perpètua i nombrosa com els estels en el cel i la sorra del mar. La particularitat 

d’aquest diumenge és que la segona lectura va en consonància plena amb el relat de l’evangeli. En ella, 

sant Pau recorda als filipencs el valor de la creu, acceptar-la per tal que Jesucrist ens configuri amb ell. És 

així com entrem en el relat de la Transfiguració de Jesús: la glòria a la muntanya alta amb el testimoni de 

Moisès (la llei) i Elies (els profetes). Hi veiem, per tant, l’Antic Testament (Moisès i Elies) amb el Nou 

Testament (Jesús amb Pere, Jaume i Joan). La veu del Pare del cel estant ens anima a escoltar Jesús, 

tenint-lo com a Messies i Salvador. 
 

Dissabte vinent, dia 19 de març, celebrarem la festa de Sant Josep, espòs de la 

Verge Maria Amb aquesta festa, l’Església ens convida a contemplar l’amable figura del sant 

Patriarca. Escollit per Déu i per Maria, Josep visqué com tots nosaltres entre penes i alegries. 

Hem de mirar qualsevol de les seves accions amb especial interès. Aprendrem sempre d’ell. 

Ens convé posar-nos sota la seva pell per tal d’imitar-lo, ja que així reeixirem a respondre, com 

ell, al voler diví.  
 

Paraula de la setmana:  Què fer si vull perdonar o demanar  perdó? 
 

Si volem perdonar o demanar perdó, la primera cosa que hem de tenir clar és que perdonar és un procés, 

no és immediat, no és com encendre la llum, que prems l'interruptor i just apareix, no, no és instantani, 

perdonar ens portarà el seu temps, de vegades trigarem més i altres vegades trigarem menys. Perdonar no 

implica oblidar els fets, ni justificar l'acte, ni comporta la reconciliació amb altres persones. No, perdonar és 

alliberar, deixar anar, i sempre de manera individual i personal sense implicar terceres persones a l'escena. 

Molt important és identificar què volem perdonar, per què i com. Amb aquest punt de partida, establirem les 

estratègies per dur-ho a terme. El pas següent en el camí del perdó és treballar la nostra personalitat per 

acceptar la situació en què ens trobem, entendre-la tal com és, abandonar el desig de venjança, per poder 

desprendre'ns a poc a poc. D'aquesta manera el perdó arriba. Mica a mica començarem a entreveure'l i 

començarem a sentir els seus beneficis. 
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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 12    19: Jaume Feixes Sala (1r aniversari) 

Diumenge 13  12: Esposos Jordi Bruguera i Maria  

                                Rosa Farré 

                           Família Oliva Casademunt 

Dimarts 15     9: Domènec Vila Soldevila i família 

Dijous  17      9: ------------ 

Dissabte 19  19: Josep Cubí Sala 
 

Col·lectes   

•  Diumenge, dia 6 de març: 77,10 € 

 

 

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

Diumenge 13  11:  Joan Bassas Guillamet (6è aniv.) 

                            Germana Tomasina Morell 

                            Trini Arriaga 

Dilluns 14        19: ------------ 

Dimecres 16    19: ------------ 

Divendres 18  19: ------------ 

Dissabte 19   20: Jordi Autonell Meix (8è aniversari) 
 

Col·lectes  

• Diumenge, dia 6 de març: 115,47 € 

• Lampadaris: 92,62 € 

 

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 13  10: Berta Turrunell Portell (Cap d'any) 

 

Col·lectes   

• Diumenge, dia 6 de març: 59,77 € 

• Lampadaris: 298,85 €  

  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
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 

 

 Dissabte , dia 19 de març, celebrarem la 

festa de Sant Josep, espòs de la Verge 

Maria. No hi haurà canvis als horaris de 

les misses: a les 7 de la tarda, a 

Montserrat i a les 8 del vespre, a Sant 

Feliu  

 

 El mateix dissabte, hi haurà la missa a 

l’ermita Puig-Agut: a 2/4 d'11 del 

matí, rosari, i a les 11, missa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


