
 

«Avui celebrem el tercer diumenge de durant 

l’any, diumenge dedicat a la Paraula de Déu» 

El tercer diumenge del temps de durant l’any és un diumenge 

dedicat a la Paraula de Déu. En paraules del Papa: «El fet de 

dedicar un diumenge de l’any litúrgic a la Paraula de Déu ens 

permet fer que l’Església revisqui el gest del Ressuscitat que 

obre per a nosaltres el tresor de la seva Paraula perquè 

puguem anunciar arreu aquesta riquesa inexhaurible». 

Fàcilment comprenem la importància que té la Paraula de Déu 

en la nostra vida, ja que és el millor aliment per una fe intensa 

i sòlida, per una esperança ferma i activa, per una caritat 

delicada i sempre al servei i per una oració intensa i transformadora. Per això, avui tenim l’oportunitat de 

renovar la nostra fe en Jesús-Paraula, que encara anuncia el seu missatge que, alhora, és inquietant i 

consolador. Us convido a iniciar avui tots junts una veritable peregrinació interior que transformi la nostra 

vida. Veiem com hem de començar i cap a on ens dirigirà aquesta peregrinació que comentava. 

La paraula de la setmana: unes maneres d’aprendre la saviesa 

Com ja és costum, en cada número del Diàleg setmanal, en aquest punt que es titula “paraula de la setmana” compartim 

unes paraules que ens ajuden o que ens poden ajudar a viure com cal en la societat actual. Hem acabat el punt que 

ens parlava del silenci, un hàbit que hauríem d’aprendre cada dia si volem viure en pau en el món d’avui on domina el 

soroll. En aquest nou punt, mirarem quines maneres d’aprendre la saviesa, de viure-la i d’ensenyar-la a la nostra gent, 

sobretot als qui viuen amb nosaltres. Com fem sempre, en cada número us presentarem un punt que parla de la 

saviesa. Avui tenim:  

Sigues sempre humil: la primera pregunta que cal fer és aquesta: és prudent posar-se sempre primer? El món de 

l'empresa i el màrqueting ens han convençut que vendre’s és una necessitat, perquè ens hem convertit en productes 

que cal vendre i el llenguatge dels negocis n'és testimoni. No obstant això, hi ha una gran diferència entre saber i fer 

que els altres sàpiguen que som bons en alguna cosa i exagerar les nostres habilitats més enllà de la nostra zona de 

confort només per mantenir-nos competitius amb els altres. En la vida cal saber aquestes coses: « Ser humil no és 

renunciar a allò que vals, sinó ser realista i només destacar les teves qualitats i allò que realment vals. Aleshores, la 

gent sabrà que pot confiar en tu per aquests trets». «Ser humil és savi perquè deixa brillar el teu veritable jo. També 

garanteix que respectaràs les habilitats dels altres en lloc de tenir-los por. La saviesa d'acceptar les vostres pròpies 

limitacions i recolzar-vos en les fortaleses dels altres per créixer és infinita». 
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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 : 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 21      19: ---------- 

Diumenge 22   12: Acció de gràcies a Santa Rita 

Dimarts 24        9: ------------ 

Dissabte 28      19: ------------  

 

Col·lectes   

• Diumenge, dia 15 de gener: 72,20 € 
 

Enterraments 

 Divendres, dia 13de gener: Rafaela Robello 

Robello, 79 anys 
 

 

PARRÒQUIA DE SANT FELIU  
 

Horari de misses   

• Dilluns, dimecres, dijous 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 21      20: Dolors Francolí Casas 

Diumenge 22   11: Per les Ànimes 

Dilluns 23        19: ------------ 

Dimecres 25   19: ------------ 

Dijous 26        19: ------------ 

Divendres 27  19: ------------ 

Dissabte 28     20: ------------ 
 

Col·lectes  

• Diumenge, dia 15 de gener: 108,85 € 

Enterraments  

 Dijous, dia 19 de gener: Mercedes Cárdenas 

Jiménez, 89 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 22  10: ------------ 

 
                           

Col·lectes del diumenge, dia 15 de gener 

• Col·lecta: 43,38 €  

• Lampadaris:173,50 €   

 

Augmenta el preu del full 

Amb el començament del mes de gener del 

2023, s’ha augmentat el preu del full 

diocesà. En aquest sentit, el preu del full 

diocesà i del full parroquial Diàleg serà d'1 

euro i no 0,60 euros com era habitual 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
                   
 
 
 

Full i Diàleg: 1 € 

 

 

 

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 24, a la 1 del migdia, 

trobada de la Junta del Casal de Sant 

Feliu 
 

 Dimecres dia 25, a les 8 del vespre, 

Reunió de la Comissió parroquial pel 

Santuari de Rocaprevera, a 

Rocaprevera 
 

 Dijous, dia 26, a les 11 del matí, reunió 

dels mossens de l'Arxiprestat Ter – 

Collsacabra, a Rocaprevera 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


