
 

Avui celebrem el diumenge de Rams... i demà comença la 

Setmana Santa. Com heu vist, la missa comença amb la benedicció de les 

palmes i la processó d’ingrés al temple. Així, el Diumenge de Rams 

rememora l’entrada “triomfal” del Crist-Rei a la Ciutat Santa, pocs dies abans 

de la seva Passió. És la seva darrera i definitiva pujada a Jerusalem: aquest 

ascens acabarà a la Creu. Pocs dies abans, el Mestre havia ressuscitat 

Llàtzer i a la ciutat hi havia una gran expectació. Avui Jesús se’ns presenta 

en la seva condició de Rei. Aquesta vegada sí que Ell permet que la gentada 

l’aclami com a Rei. El Divendres Sant confirmarà la seva condició reial 

davant de Ponç Pilat, la màxima autoritat civil del lloc. Però el seu regnat no 

és mundà. Així li ho va fer saber al governador, i així ens ho ensenya avui. 

Amb aquest Rei serà «anunciada la pau a les nacions» i «seran trencats els 

arcs de guerra» (Za 9,10). Sí, el Crist convertirà la creu en un “arc trencat”: 

la creu ja no servirà com instrument de tortura, burla i execució, sinó com a 

tro des del qual regnar tot donant la vida pels altres. 

 

El Diàleg de les parròquies a la ràdio Avui diumenge, dia 10 d’abril, 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 12 d’abril, de 8 a 9 del vespre. 

 

 

 

Paraula de la setmana: La vida no va com estava previst 

De vegades la vida ens pot semblar un misteri. Sempre en la nostra vida  ens passen coses a nosaltres i als que ens 

envolten. Coses que no entenem, o de vegades no entenem ni per quina la raó ens passen. Hi ha coses que desitgem, 

i les demanem a Déu, però per alguna raó les coses no surten com voldríem. I tanmateix, el nostre objectiu en situacions 

i circumstàncies quotidianes no és trobar el "secret" de la vida? Quan sóc jove puc tenir tot tipus d'ambicions i objectius 

per a la meva vida: "Quan sigui gran, aniré a l'escola, trobaré feina, guanyaré tants diners, em casaré, tindré una casa, 

un cotxe, una família i tindré una vida feliç». Però, finalment, la vida no surt com planejava, i potser acabo entrant en 

pànic i dubtant que Déu es preocupi per mi, o fins i tot que existeixi. Em poso malalt, els meus estudis no van 

exactament com estava previst, no aconsegueixo la feina que volia, no guanyo prou diners, no em puc permetre el luxe 

de comprar els meus somnis. I a més, ni tan sols estic casat, mentre que tots els que m'envolten sí. Amb tot això com 

reacciono? Potser em dic a mi mateix que “la vida és injusta...? » Sí que pot passar, però la vida no és injusta. Només 

cal saber que per cada cosa, hi ha el per què! Potser avui no entenem res, però amb temps trobarem una resposta. En 

la vida, ens cal paciencia i humilitat. No cal continuar qüestionar-se sobre Déu. Ho podem fer, però com més 

qüestionem Déu i com més lluitem contra ell, més difícil i infeliç serà la nostra vida. 
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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 9    19: Magdalena Boixader (13è aniv) 

Diumenge 10  12: ---------- 

Dimarts 12      9: ---------- 

Dijous  14     19: CENA DOMINI 

Divendres 15  17.30: PASSIÓ DE CRIST 

Dissabte 16  20: VETLLA PASQUAL 

 
Col·lectes   

•  Diumenge, dia 3 d'abril: 80,92 € 

• Llantions: 110,84 € 

 

 

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 9     20: Rosa Montanyà Masferrer (5e Aniv) 

                          Per les Ànimes 

Diumenge 10  11: Per les Ànimes 

Dilluns 11       19: ------------ 

Dimecres 13   19: ------------ 

Dijous 14        19: CENA DOMINI 

Divendres 15  12: PASSIÓ DE CRIST 

Dissabte 16   20: VETLLA PASQUAL (MONTSERRAT) 
 

Col·lectes  

• Diumenge, dia 3 d'abril: 158,53 € 

• Pastisseries: 153,88 € 

 

 

 

 

 

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 10  10: Mercè Adam Huix 

                            

 

Col·lectes   

• Diumenge, dia 3 d'abril: 41,86 € 

• Lampadaris: 167,45 €  

 

Celebracions de la Setmana Santa 

 Al Diàleg d’aquesta setmana, hi tindreu 
annexat el programa (horari) de les 
celebracions dels dies sants de la Setmana 
Santa d'aquest any (Dijous, Divendres, 
Dissabte Sants i el dia de Pasqua) 

 Dimarts Sant, a les 11 del matí, a la Catedral 
de Vic, hi ha la Missa Crismal. A més dels 
mossens, que en la comunió amb el Bisbe 
renoven els seus vots, hi pot participar 
tothom qui vulgui  

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             

 
 
 

 
 

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. 

 

 Durant la Setmana Santa, no hi haurà 

Despatx Parroquial  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


