
 

“El misteri de la resurrecció” Mentre el diumenge passat, la 

diada de Pasqua ens centràvem en la celebració de l’anunci de la 
resurrecció de Jesús, avui, a la seva capvuitada ens captiva el misteri 
d’aquesta resurrecció. No només en el fet, sinó en les seves 
conseqüències tant en aquella diada de Pasqua com a la capvuitada i 
també avui, que cada vuit dies, renovant la Pasqua, ens congreguem 
per celebrar la Santa Resurrecció del Senyor. Jesús va mostrar als 
apòstols les mans i el costat, i després també els va mostrar a Tomàs, 
que no cregué el testimoniatge dels seus companys. Però l’evangeli 
d’avui ens mostra també el misteri, allò que no podien veure ni tocar, 
però sí que podien experimentar: la pau que Jesús ressuscitat dona a la 
seva Església, l’Esperit Sant que ofereix com a fruit de la seva 
resurrecció i encara, el perdó dels pecats per a experimentar la salvació 
que la resurrecció del Senyor ens porta. Sant Tomàs, com aquell que 

també avui cerca raons i evidències, vol veure i tocar, vol experimentar i calcular, vol verificar una certesa que també 
nosaltres desitjaríem tenir. Però el Senyor a més de mostrar-li com als seus companys el dia de Pasqua les mans i el 
costat els dona, a ell i a tots els altres, una vivència que no poden veure, però sí que poden sentir. 

 
 

“La Mare de Déu de Montserrat” A la parròquia i al barri de Montserrat estem de festa, de 

festa major. Pròpiament el dia de la festa és el 27, ja ho sabem! Però ho comencem a celebrar 
abans i ho continuem després, que per això és festa. S’aniran recollint els rams de flors de l’ofrena a 
la Mare de Déu, i ho tindrem en compte, a més, el diumenge següent, en la missa. La celebració 
solemne de l’Eucaristia serà el dimecres, dia 27 d’abril, dia de la solemnitat de la patrona de la 

parròquia, a 2/4 de 9 del vespre. Reservem‐nos‐ho! 

 

Paraula de la Setmana: De què serveix el respecte en la vida humana o en la societat? 

Fa uns dies que he començat aquest punt de la “paraula de la setmana”. Parlo de diversos temes que ens poden 
ajudar a viure dignament amb el respecte mutu. Avui, us parlo del respecte en la nostra vida de cada dia. De què 
serveix? El necessitem.. sí  o no? Jo diria que sí!  Normalment,  el respecte serveix per fomentar un clima harmoniós 
dins d'un grup, una família o una societat. El respecte a un mateix i als altres desenvolupa un sentit de compromís i 
empatia, i ajuda a l'individu a entendre i a reconèixer que les seves paraules i accions tenen significació, impacte i 
conseqüències en els altres. El respecte fomenta la benevolència cap a tothom i amb tot, independentment del 
temps, l'estat d'ànim, el lloc, l'individu o l'objecte. Demana no fer mal a ningú ni a res. Sigui quin sigui el seu origen, 
cultura, religió, raça, classe social o posició jeràrquica, tot ésser humà mereix respecte i té deures de respecte cap 
als altres. En un món sense respecte, l'hostilitat i la inseguretat regnarien permanentment. Seria anarquia. Per 
conviure, necessitem referents, lleis i normes per poder anticipar-nos als esdeveniments. El respecte és un concepte 
essencial i complex de l'etiqueta que prediu el comportament de les persones. Imagineu una vida sense respecte? 
Relacions i intercanvis sense respecte? No puc imaginar com se sent ser tractat constantment sense respecte, però 
estic segur que ha de ser difícil tornar-li el respecte. 
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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 23    19: Joan Solà i Rosa Adam i família 

Diumenge 24  12: ---------- 

Dimarts 26       9: ---------- 

Dimecres 27:  20.30: Festa de la MD de Montserrat 

Dijous  28       9: No hi ha Missa 

Dissabte 30  19: ---------- 

 

Col·lectes   

•  Tridu Pasqual i diumenge, dia 17 d'abril: 171,59 € 

 
 

 

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 23     20: Montserrat Vivet Soler i família 

Diumenge 24  11:  Família Bassas-Guillamet 

Dilluns 25       19: ---------- 

Dimecres 27    19: ---------- 

Divendres 29  19: ---------- 

Dissabte 30   20: ---------- 
 

Col·lectes  

• Tridu Pasqual i Diumenge, dia 17 d’abril: 226,87 € 

• Donació(Flors monument): 60 € 

Enterraments  

 Dilluns, dia 11 d'abril: Joan Rifà Sanglas, 91 

anys 

 Dissabte, dia 16 d'abril: Angelina Noguera 

Sellarès, 73 anys 

 

 

 

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 24  10: ----------  

                            
Col·lectes   

• Diumenge, dia 17 d'abril: 57,47 € 

• Lampadaris: 229,89 €  

 

Inscripcions pel Pelegrinatge a Lurdes 
 
L’Hospitalitat de la Mare de Déu de Lurdes de les 

diòcesis de Vic i de Solsona convoca el 53è 

Pelegrinatge a Lurdes amb malalts i minusvàlids que 

tindrà lloc del 16 al 20 de juny. Com cada any també hi 

ha la possibilitat d’inscriure‐s’hi a Torelló mateix, els dies 

25 d’abril; 6,13 i 20 de maig, tots els divendres fins el dia 

25 de maig, de 7 a  8 de la tarda, a la rectoria de Sant 

Feliu 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             
 
 

 
 
 

 
 
 
 

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 30 d'abril, Missa familiar, a les 

7 de la tarda, a l'església de Montserrat 

 

 

 


