
 

«Arribem al quart diumenge de Quaresma, conegut com a ‘Dominica Laetare’ o Diumenge 

d’Alegria” Com sempre la liturgia ens ha preparat tres lectures que ens ajuden a viure com cal el nostre camí de 

conversió. La primera lectura (Js 5,9a.10-12) ens posa el testimoni de Josuè i de la celebració de la primera Pasqua 

al país de Canaan, a la terra promesa, tot prefigurant-nos la Pasqua cristiana per la qual 

ens preparem durant la Quaresma. Semblantment, el salm d’avui, (Salm 33) ens 

convidarà a tastar i a veure la bondat del Senyor, que ens alimenta amb la Paraula i el 

Sagrament. Sant Pau (2C 5,17-21), per la seva part, ens recordarà que Déu ha 

reconciliat la humanitat per Jesucrist (com també recordàvem en l’oració col·lecta i com 

ens recorda l’oració d’absolució del sagrament de la Reconciliació). Però el text estrella 

és l’evangeli (Lc 15,1-3.11-32): el relat del fill pròdig. Sant Lluc ens fa un preciós retrat de qui és el veritable protagonista 

d’aquest relat: el pare, que estima i perdona el fill petit, que l’ha abandonat, tot desitjant-li indirectament la mort 

(demanant la seva herència) però veiem el moment preciós que, veient-lo de lluny, es commogué i abraçà i besà el 

seu fill. I encara, com té paciència, estima i perdona el fill gran, que viu amb egoisme i gelosia la seva vida. En aquest 

relat, Jesús ens ensenya qui és i com és el Pare del cel, el Déu compassiu i benigne. 

 
 

Presentació del Llibre Píndoles d’Evangeli, de Mn. Joan Torra Bitlloch 

Diumenge, 3 d’abril, a les 5 de la tarda, al santuari de Rocaprevera, tindrà lloc la presentació 

del llibre titulat Píndoles d’Evangeli, de Mn. Joan Torra Bitlloch: un recull de textos que 

parlen de l’evangeli i de la vida cristiana, organitzats en els tres cicles litúrgics, i que van ser 

publicats al full informatiu Diàleg de les parròquies de Torelló. El llibre forma part de la 

col·lecció CPL libri del Centre de Pastoral Litúrgica. La presentació del llibre comptarà amb la 

intervenció de Mn. Josep M. Riba Farrés, vicari general del Bisbat de Vic. 

 

Paraula de la setmana:  Construir la pau també és una cosa nostra... 

Segur que quan sentim a parlar de situacions de violència ens venen al cap guerres i conflictes importants que tenen lloc al món. 

Síria, Afganistan, Congo, Etiòpia, Palestina, Líbia, Ucraïna… probablement pensem que aquest tema, a nosaltres, ens queda molt 

lluny, i no cal pensar-hi molt o perdre-hi el nostre temps, però no és veritat: construir la pau també és cosa nostra. No calen 

guerres per trobar situacions de violència o de discriminació que fan que la gent no pugui viure en pau. Pot passar fins i tot al nostre 

entorn més proper, i ara tenim l’exemple d’Ucraïna. No seria fantàstic escoltar un dia les notícies i descobrir que tot això s’ha acabat? 

Doncs nosaltres hi tenim molt a dir! Discutir amb un germà, barallar-se a casa, a la feina, a l’escola, deixar anar una mala resposta, 

burlar-se d’algú… Són escenes del dia a dia que potser no ens semblen greus, però que també poden crear situacions violentes 

i fer malbé la convivència. De nosaltres depèn evitar, denunciar o corregir aquesta mena d’actuacions. Hem d’actuar sempre amb 

tolerància i respecte pels altres, per molt diferents que siguin i encara que no pensin com nosaltres. És clar que algun dia ens 

podem enfadar! Però això no serà cap problema si sabem resoldre els conflictes de manera pacífica. Hi ha moltes maneres de 

construir la pau i tots hi podem contribuir. 
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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: NO HI HA MISSA (CARNAVAL) 

Diumenge 27  12: ------------ 

Dimarts 29      9: ------------ 

Dijous  31       9: ------------ 

Dissabte 2    19: ------------ 

 
Col·lectes   

•  Diumenge, dia 20 de març: 108,24 € 

Enterraments  

 Dijous, dia 24 de març: Rafael Oliva Mallol, 97 

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 26     20: ------------ 

Diumenge 27  11:  Maria Teresa Padrós i Bigas 

                            Fernando 

Dilluns 28        19: ------------ 

Dimecres 30    19: ------------ 

Divendres 1    19: ------------ 

Dissabte 2      20: Montserrat Vivet Soler 

                           Per les Ànimes 
 

Col·lectes  

• Diumenge, dia 20 de març: 137,81 € 

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 27  10: Margarita Solà Coll (4t aniv.) 

                            

 
Col·lectes   

• Diumenge, dia 20 de març: 44,01 € 

• Lampadaris: 176,06 €  

 

Pregària comunitària de Quaresma 

Dijous vinent dia 31 de març, hi ha la Pregària 

comunitària de Quaresma, a les 8 del vespre, a la 

parròquia de la Mare de Déu de Montserrat. Serà 

una pregària d’Acció de gràcies per tot el que el 

Senyor ens ha fet fins avui. Pregarem per la pau al 

món, amb una intenció particular per Ucraïna  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             
 

 
 
 
 
 
 

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 28, a les 8 del vespre, reunió de 

la comissió parroquial pel santuari de 

Rocaprevera  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


