
 

Avui «és el dia en què ha obrat el Senyor» anirem cantant al 

llarg de tota la Pasqua. I és que aquesta expressió del Salm 117 inunda la 

celebració de la fe cristiana. El Pare ha ressuscitat el seu fill Jesucrist, l'estimat, 

Aquell en qui es complau perquè ha estimat fins a donar la seva vida per tots. 

Visquem la Pasqua amb molta alegria. Crist ha ressuscitat: celebrem-ho plens de 

joia i d'amor. Avui, Jesucrist ha vençut la mort, el pecat, la tristesa... i ens ha obert 

les portes de la nova vida, l'autèntica vida, la que l'Esperit Sant va donant-nos per 

pura gràcia. Que ningú no estigui trist! Crist és la nostra pau i el nostre camí per 

sempre. Ell avui «manifesta plenament l'home al mateix home i li descobreix la 

seva vocació altíssima». El gran signe que avui ens dóna l'evangeli és que el 

sepulcre de Jesús està buit. Ja no hem de buscar entre els morts aquell que viu, 

perquè ha ressuscitat. I els deixebles, que després el veuran ressuscitat, és a dir, 

l'experimentaran viu en un encontre de fe meravellós, capten que hi ha una buidor 

en el lloc de la seva sepultura. Sepulcre buit i aparicions seran els grans senyals 

per a la fe del creient. L'evangeli diu que «va entrar també l'altre deixeble, que 

havia arribat primer al sepulcre, ho veié i cregué» (Jn 20,8). Va saber captar per 

la fe que aquella buidor i alhora aquell llençol d'amortallar i aquell mocador ben 

plegats eren petits senyals del pas de Déu, de la vida nova. L'amor sap captar 

allò que d'altres no capten, i en té prou amb petits signes. «El deixeble que Jesús estimava» (Jn 20,2) es guiava per 

l'amor que havia rebut de Crist. “Veure i creure” dels deixebles que han de ser també els nostres. Renovem la nostra 

fe pasqual. Que Crist sigui en tot el nostre Senyor. Deixem que la seva vida vivifiqui la nostra i renovem la gràcia del 

baptisme que hem rebut. Fem-nos apòstols i deixebles seus. Guiem-nos per l'amor i anunciem a tothom la felicitat de 

creure en Jesucrist. Siguem testimonis esperançats de la seva resurrecció. BONA PASQUA A TOTS! 

 
Paraula de la setmana: Les rutines en les nostres vides... són bones o dolentes?  
Primer de tots, cal dir que les rutines són conjunts d'accions que realitzem amb certa freqüència, de manera 
gairebé automàtica, sense gaire esforç. Són mecanismes que ideem per simplificar la vida. En convertir moltes de 

les coses que hem de fer en rutines, establim hàbits que ens permeten alliberar el cervell, ja que són tasques en 
què no hem de pensar gaire per dur-les a terme. El problema de les rutines és que arriba un moment en què 
estan tan enquistades a la nostra vida que ja gairebé ni ens les plantegem. Simplement les fem... perquè sempre 
les hem fet. Fem la nostra reunió setmanal amb el personal del departament, esmorzem, dinem o sopem cada  al 
mateix restaurant, llegim cada dia el mateix diari a la mateixa hora i, cada any, fem pràcticament les mateixes 
coses a les nostres vacances. Cadascú té les seves, i això està molt bé perquè ens ajuden a definir el nostre ritme 
de vida. A més, totes tenien molt sentit quan vam començar a fer-les. En certa manera, facilitaven la nostra feina 

així que les fèiem fins i tot amb entusiasme. En principi les rutines no són bones perquè ens ajuden a ritmar la 
nostra vida. Però, si no vigilem, poden convertir-se en una malaltia. En cada moment, cal la justa mesura de les 
coses i cal aprendre a no estar dominat per qualsevol cosa. L’home ha de ser responsable dels seus actes, i cada 

dia hem d’aprendre a guiar i a  ritmar 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 16    19: VETLLA PASQUAL 

Diumenge 17  12: ------------ 

Dimarts 19     9: Domènec Vila Soldevila i família 

Dijous  21      9: Josep Boixader 

Dissabte 23  19: Joan Solà i Rosa Adam i família 

 
Col·lectes   

•  Diumenge, dia 10 d'abril: 67,91 € 

 

 

 

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 16     20: VETLLA PASQUAL (Montserrat) 

Diumenge 17  11:  ------------ 

Dilluns 18       19: ------------ 

Dimecres 20    19: ------------ 

Divendres 22  19: ------------ 

Dissabte 23   20: Montserrat Vivet Soler i família 
 

Col·lectes  

• Diumenge, dia 10 d'abril: 166,90 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 17  10: Ramon Criballers i Neus Soy (en el 

7è aniversari de la Neus)  

                            
Col·lectes   

• Diumenge, dia 10 d'abril: 51,98 € 

• Lampadaris: 207,94 €  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

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 19, a les 8 del vespre, reunió de 

la comissió parroquial pel santuari de 

Rocaprevera 

 

 Dijous , dia 21 d’abril, 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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


