
 

“Arribem al cinquè Diumenge de Quaresma”... I un veritable objectiu per avançar en la 

vivència cristiana és mirar els altres amb bons ulls, tenir 

cor i perdonar. És clar, això és una fita vers la qual hem 

d’intentar empènyer la nostra vida. Es tracta d’un objectiu 

rellevant i se’ns proposa que l’anem cercant en el camí 

quaresmal i, després, que ens acompanyi a viure i 

celebrar la Pasqua. Les lectures que escoltem avui (la 

primera lectura: Is 43,16-21; la segona: Fl 3,8-14, i 

l’evangeli: Jn 8,1-11) ens ajuden en aquest camí 

quaresmal, camí de pregària sincera i de conversió. 

L’evangeli és d’una gran bellesa i profunditat. Com la 

setmana passada amb el relat del fill pròdig, novament 

Jesús ens esbossa una bellíssima imatge de la misericòrdia de Déu amb la dona adúltera. Davant la 

condemna de tots (que també són tan pecadors com ella), Jesús, amb les seves paraules, els fa recular i 

és colpidor el diàleg entre els dos. Jo tampoc no et condemno. Ves-te’n i, d’ara endavant, no pequis més. 

No condemnar, sinó acompanyar, compadir-se’n. No la condemna, però tampoc se’n va la dona sense 

més, sinó que l’exhorta a no pecar més. També nosaltres demanarem al Pare nostre que no permeteu que 

nosaltres caiguem en la temptació. 

 

 

Paraula de la setmana: ...Potser no ho pensem, però és la veritat absoluta... 

El tema de la mort, en les seves múltiples vessants i les seves diverses modalitats, sempre ha perseguit i encara 
persegueix un gran nombre d'escriptors, poetes, artistes, erudits i filòsofs. La mort és una realitat ineludible a la qual 
s'enfronta tothom, ja sigui la mort dels éssers estimats o la seva pròpia mort. De fet, és impossible ignorar la mort. 
Cada dia, els diaris informen de diverses morts; hom creua freqüentment en el seu camí processons fúnebres; 
passem per davant dels cementiris; perdem familiars, amics i veïns. Tot això ens recorda la mort i ens obliga a 
pensar en la nostra pròpia mort. Com que estem vius, tard o d'hora estem obligats a morir. Hem d'acceptar i integrar 
la mort com una dimensió fonamental de la nostra existència. La mort és l'única veritat que fins i tot els infidels i els 
ateus no poden discutir ni refutar. La mort és l'única certesa absoluta que tenim sobre el nostre futur. Per tant, tots 
morirem algun dia. La nostra mort és el final del nostre pas en aquest món precari. La vida és, doncs, aquest breu 
període de la nostra existència durant el qual assumim la missió de vicari de Déu a la terra i durant el qual tenim el 
lliure albir que ens permet triar entre el bé i el mal i actuar en conseqüència. El dia i l'hora de la nostra mort són 
decretats per Déu. Aleshores, l'Àngel de la Mort s'avança i separa la nostra ànima del nostre cos. És Déu qui ofereix 
la vida a l'home i després la recupera a l'hora assenyalada. Potser no ho pensem o no hi donem importantancia, però 

aixó és una veritat absoluta. Hem d’estar sempre preparat perquè no sabem ni l’hora ni el 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 2    19: ---------- 

Diumenge 3  12: ---------- 

Dimarts 5     9: ---------- 

Dijous  7      9: ---------- 

Dissabte 9  19: Magdalena Boixader (13è aniversari) 

 
Col·lectes   

•  Diumenge, dia 27 de març: 47,10 € 

Enterraments  

 Dijous, dia 31 de març: Miguel Muñoz Montes, 94 

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 2      20: Montserrat Vivet Soler 

                          Per les Ànimes 

Diumenge 3 11: Per les Ànimes 

Dilluns 4        19: ---------- 

Dimecres 6    19: ---------- 

Divendres 8   19: ---------- 

Dissabte 9    20: Rosa Montanyà Masferrer (5è aniv.) 

                        Per les Ànimes 
 

Col·lectes  

• Diumenge, dia 20 de març: 88,30 € 

• Lampadaris: 49,36 € 

• Pastisseries: 54,64 € 

 

 

 

 

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: 33,40 € 

• Lampadaris:133,62 €  

 

Celebració Comunitària de la Penitència 

Dijous vinent dia 7, a les 8 del vespre, hi ha la 

Celebració comunitària del Sagrament de 

Penitència, a la parròquia de Sant Feliu. 

“Reconèixer el propi pecat, o més aviat –anant 

encara més a fons en la consideració de la 

pròpia personalitat– reconèixer-se pecador, 

capaç de pecat i inclinat al pecat, és el principi 

indispensable per a tornar a Déu.”  
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             

 
 
 

 
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 5 d’abril, a les 8 del vespre, 

reunió de la junta del Casal Parroquial 

de Sant Feliu 

 

 


