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«Mentre els beneïa, es va separar d'ells i fou endut cap al
cel» La solemnitat de l’Ascensió, que avui celebrem, ens ajuda a entendre i, per
tant, a viure millor el do de la Pasqua que estem celebrant durant cinquanta dies i
que conclourà diumenge vinent amb la festa de la Pentecosta. Per a nosaltres,
l’ajuda que rebem avui en la celebració pasqual de l’Ascensió és el missatge de
Jesús, per una banda, important i clar; i per l’altre la reacció dels apòstols. El
Senyor diu als apòstols, abans de deixar-los físicament, que cal predicar en nom
d’ell a tots els pobles, començant per Jerusalem, la conversió i el perdó dels pecats.
Es torna a repetir el missatge del dia de Pasqua: la pau que Jesús dona als
deixebles el dia de la seva resurrecció, quan se’ls aparegué estant tancats per por dels jueus. No es tracta
d’una pau només per a ells mateixos, sinó una pau per a tothom: la conversió i el perdó dels pecats, que
són la veritable pau de cor i de vida. El missatge de la Resurrecció és el missatge permanent i actual de
l’Església: girar-nos cap a Déu, convertir-nos en el nostre cor, canviar de vida perquè siguem seguidors
més autèntics del Senyor Ressuscitat, que dona el do de la seva pau a l’Església per comunicar-la al món.

“Primeres comunions” Els pròxims diumenges de juny, els dies 5 i 12,
a Sant Feliu, hi haurà les celebracions de les primeres comunions que donen
un to especial a l’Eucaristia. Abans, ens trobarem amb els qui han de fer la
primera comunió i els seus pares per preparar la celebració i participar en la
celebració penitencial. Encomanem‐ho a Déu perquè tot doni molt de fruit!

“Festa Major a Vilaseca”: Aquest diumenge, dia 29 de maig, celebrem l’Eucaristia, a la 1
del migdia, a l’església de la Sagrada Família de Vilaseca per celebrar la festa major.

Paraula de la setmana: «Viure la humilitat»
Sigues humil perquè abans els altres tenien el que tu tens. Sigues humil perquè abans els altres estaven on ets.
Sigues humil perquè sempre hi haurà algú més gran que tu. Sigues humil perquè sempre hi haurà algú millor que tu.
Sigues humil perquè hi ha i hi haurà algú més bonic que tu. Sigues humil perquè és possible perdre tot el que tens i
tot el que has fet al llarg de la teva vida en un segon. Sigues humil perquè el mestre de la teva respiració et pot portar
en qualsevol moment. Sigues humil perquè la vida és fràgil i curta. Sigueu humils perquè el Senyor té clemència amb
els humils. Sigues humil perquè la humilitat precedeix la glòria.
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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

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

Misses per celebrar
Dissabte 28

19: José Díaz Garcia

Diumenge 29 12: Fidels difuns
Dimarts 31

9: ----------

Dijous 2

9: ----------

Dissabte 4

19: ----------

Diumenge 29 10: ---------Col·lectes

• Diumenge, dia 22 de maig: 50,83 €
• Lampadaris: 203,33 €

Col·lectes
•

AGENDA

Diumenge, dia 22 de maig: 57,17 €

Enterraments

Activitats interparroquials





Càritas: Horari d'acolliment i atenció,
cada dilluns, de 10 del matí a 12 del migdia,
a la rectoria de Sant Feliu



Diumenge, 29 de maig, missa de festa
major, a la 1 del migdia, a l’església de la
Sagrada Família de Vilaseca

Dimarts, dia 24 de maig: Manuel Lombardo
Sánchez, 92 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 28

20: ----------

Diumenge 29 11: ---------Dilluns 30
Dimecres

19: ---------19: ----------

Divendres 3 19: ---------Dissabte 4

20: Joan Faja Font (3r aniversari)

Col·lectes
•

Diumenge, dia 22 de maig: 110,75 €

Full i Diàleg: 0,60

