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La manera de pensar
«Tu ets el Messies, el Fill del Déu viu» ha dit Pere  i, amb ell,  tots
nosaltres, els creients. Això vol dir que Jesús passa a ser la referència
total per a la vida. Ell ens ensenya a pensar‐ho tot de manera diferent
a com ho faríem sinó l’haguéssim conegut a Ell. Pensar‐ho tot com Ell,
pensar‐ho des de Déu, des de l’Amor absolut, implica molt sovint estar
en contradicció amb la manera de pensar que hauríem tingut, allò que
Jesús anomena pensar com els homes, o com el món.

Jesús –pensant com Déu– anuncia que haurà de morir a la creu  perquè
el món, els homes, el voldran fer desaparèixer, però que com que la
seva vida està tota en mans de Déu, Déu el ressuscitarà. No és estrany
que els deixebles –Pere en especial que encara pensa com els homes–
li diguin que son ells els qui el salvaran; no caldrà pas que ho faci Déu.

Quin error més fatal! Aquesta manera de pensar és la de Satanàs que
vol pervertir  la vida humana  i  fer‐li  creure que  tota  sola es podrà
salvar i fins i tot podrà salvar els altres. És la manera de pensar dels

homes. «Qui vulgui salvar la seva vida la perdrà» (Mt 16‐21‐27). Només Déu pot i vol salvar la vida. Si pot
semblar –humanament parlant– que viure estimant com Jesús és perdre la vida, cal saber que és l’única manera
de guanyar‐la perquè aleshores Déu la salva, perquè només Déu pot salvar; els homes no ho podem pas fer.

Seguir Jesús vol dir, per tant, aprendre a pensar les coses de la vida des de Déu, és a dir, a fer‐ho com Ell. Sant
Pau també ho diu: «transformeu‐vos renovellant la vostra manera de veure els coses» (Rm 12,1‐2).

Catequesi i Formació bíblica

Quan arriba el mes de setembre es comença a reprendre  l’activitat en els diversos
àmbits del treball pastoral en les parròquies. Avui, l’agenda d’aquest Diàleg ho posa
de manifest. Una de  les primeres  coses  que  es  posa  en marxa  és  la  formació.  Ja
s’anuncia la primera trobada de l’equip de catequistes que, a més de programar l’inici
de  curs,  vol  fer  la  feina  d’anar  revisant  la  seva  acció  tal  com  li  va  encomanar
l’assemblea interparroquial de finals de curs passat.

L’altra activitat que comença de ple és la que anomenem les trobades de formació bíblica. Varen començar a
partir dels lectors de la Paraula de Déu de les misses del diumenge però és oberta a tothom, com totes les
activitats parroquials. Es tracta de llegir i comentar entre tots els qui ens trobem les lectures bíbliques dels

diumenges per mirar de copsar‐ne el missatge que ens revelen a base de compartir els
nostres punts de vista, en diàleg respectuós i fecund. Tots en traiem molt profit. La
propera trobada és dissabte vinent, dia 3 de setembre, a les 9 del vespre, a la Sala de
reunions del Santuari de Rocaprevera.



& Durant el mes d’Agost, l’horari d’atenció del Despatx parroquial serà aquest:

• Parròquia de Montserrat: el divendres, de 8 a 9 del vespre.

• Parròquia de Sant Feliu: el dilluns, de 8 a 9 del vespre.

& Com sempre, per a qualsevol urgència, als telèfons indicats

PARRÒQUIA DE MONTSERRAT
& Horari de misses
• Dimarts i dijous, feiners: a les 9 del matí.
• Dissabtes i vigílies de festes: a les 7 de la tarda.
• Diumenges i festes: a les 12 del migdia.
& Despatx (c/ Núria, 85): divendres, de 8 a 9 del vespre.
F 938590340, 938590637.

Misses per celebrar
Dissabte 27 19: Josep Cubí Sala
Diumenge 28 12: Jaume Gorchs Vila
Dimarts 30 9:
Dijous 1 9:
Dissabte 3 19: Andreu Pérez Pérez (2n. aniv.)
Diumenge 4 12: Francisco Yebra García (cap d’any)

& Col·lectes
• Diumenge, dia 21 d’agost: 103,94 €.

PARRÒQUIA DE SANT FELIU
& Horari de misses 
• De dilluns a divendres, feiners -durant l’estiu-, a les 7 de la

tarda.
• Dissabtes i vigílies de festes: a les 8 del vespre.
• Diumenges i festes: a les 11 del matí.
& Despatx (Placeta Mossèn Fortià Solà, 1): -durant l’agost-

dilluns de 8 a 9 del vespre.
F 938590340, 938590637.

Misses per celebrar
Dissabte 27 20: Família Vergés Colomer
Diumenge 28 11: Xavier Casabella (2n. aniv.)
Dilluns 29 19: Domingo Callén Latorre
Dimarts 30 19:
Dimecres 31 19: Ànimes
Dijous 1 19:
Divendres 2 19:
Dissabte 3 20:
Diumenge 4 11:

& Col·lectes
• Diumenge, dia 21 d’agost: 410,32 €.

Capella dels Sagrats Cors
& Horari de misses
• De dilluns a dissabte, feiners -durant l’estiu-, a les 8 del

matí.
• Diumenges i festes: a 2/4 de 9 del matí.

Santuari de Rocaprevera
& Horari de misses
• Diumenges i festes: a les 10 del matí.
& Despatx: a la parròquia de Sant Feliu o de Montserrat.
F 938590637 i 938590340.

Misses per celebrar
Diumenge 28 10: Trini Sanz Castillo (cap d’any)
Diumenge 4 10: Josep Coromina Colomer

A G E N D A

& Interparroquial
• Dijous vinent, dia 1 de setembre, a les 9 del vespre,

a la Rectoria de Sant Feliu, hi ha reunió de
pares i padrins per preparar els Baptismes.

• Divendres vinent, dia 2 de setembre, a les 9 del
vespre, a la sala de reunions de Rocaprevera, hi
ha trobada de l’equip de catequistes per
començar a fer la feina de preparar el curs.

• Dissabte vinent, dia 3 de setembre, a les 9 del
vespre, a la Sala de reunions del Santuari de
Rocaprevera, hi ha la trobada bíblica amb els
lectors i tot aquell que vulgui assistir-hi, per
a preparar les lectures dels diumenges.

& Càritas Interparroquial
• L’acolliment i atenció que s’hagi de fer durant el

temps d’estiu es farà al mateix despatx
parroquial.

& Parròquia de Montserrat
• Cada dijous, a 2/4 de 9 del vespre, assaig del Cor

Parroquial, a l’església. I dissabte vinent, dia 3
de setembre, a partir de 2/4 de 5 de la tarda, el
Cor farà una trobada de començament de curs al
Centre Cívic de la parròquia.

& Santuari de Rocaprevera
• Cada dijous, a 2/4 de 10 del vespre, assaig del Cor

de Rocaprevera, al Santuari.

• Dijous vinent, dia 1 de setembre, a 2/4 de 10 del
vespre, a la sala de reunions del Santuari, hi ha
reunió de la Comissió parroquial per al
Santuari. Cal anar ultimant la preparació de
l’Aplec.

Full i Diàleg: 0,50 €


