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El que contamina l’home
Avui retornem a l’evangeli de Marc (7,1‐8a,14‐15,21‐23) després d’uns diumenges amb
el de Joan. Trobem Jesús en contrast amb els fariseus sobre els manaments de Déu i les
tradicions dels homes. El sentim com torna a insistir davant d’ells que el que compta
per a Déu és el cor (el manament de Déu, és a dir, l’amor) i no pas el compliment de
les tradicions humanes, per més religioses que siguin. És ben directe: «Res del que
entra dintre de l’home des de fora no el pot contaminar; només allò que surt de l’home
el pot contaminar». De dintre vol dir del seu cor. Feliços, doncs, els nets de cor!

Consell Pastoral Interparroquial

Dilluns vinent, dia 3 de setembre, a les 9 del vespre, hi ha la primera reunió d’aquest curs
del Consell Pastoral  Interparroquial, a  la Rectoria de Sant Feliu. En aquesta reunió cal
decidir el lema pastoral que ha de guiar tota l’activitat del curs marcant‐ne els objectius. A
més,  cal  anar  fent  el  seguiment  de  les  decisions  que  es  van  prendre  a  l’assemblea
interparroquial que vàrem fer.

Rocaprevera

Diumenge, dia 16 de setembre, és la festa de la Mare de Déu de Rocaprevera, festa molt
important per a nosaltres i que volem celebrar solemnement. Anirem tenint en compte els
actes de celebració que hi ha previstos. Avui anunciem la novena de preparació que es farà
cada dia al Santuari, i que començarà dimarts vinent, dia 4, a les 5 de la tarda. Ens volem
preparar degudament per a la festa de la Mare de Déu.

Catequesi

Avui  anunciem  la  reunió de  l’equip de  catequistes  per  a deixar  preparat  el  curs  que
comença ben aviat. Serà divendres vinent, dia 7, a les 9 del vespre, a la sala de reunions de
Rocaprevera. Allà decidirem també la data de començament de les trobades de formació
bíblica que fem. De totes maneres, al bloc de les parròquies ja hi ha penjat el calendari de
les dates de començament del curs de catequesi i el de les misses familiars del curs.

Formació bíblica

Dissabte vinent, dia 8 de setembre, a les 9 del vespre, a la sala de reunions del Santuari de
Rocaprevera, reprenem el curs de les trobades que convoquem amb els lectors, i tots aquells
que hi vulgueu venir, per a preparar les lectures bíbliques dels diumenges. No ens cansarem
de repetir que aquestes trobades són obertes a tothom. El centre és la Paraula de Déu.



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, 91, als baixos del Centre Cívic):

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

Misses per celebrar
Dissabte 1 19: Segunda Pérez Martínez
Diumenge 2 12: Jaume Gorchs Vila (3r. aniv.)
Dimarts 4 9: Domènec Vila Soldevila i família
Dijous 6 9: Maria Soldevila
Dissabte 8 19: Família Xampró Carreras
Diumenge 9 12:

& Col·lectes
• Diumenge, dia 26 d’agost: 119,43 €.

PARRÒQUIA DE SANT FELIU
& Horari de misses 
• De dilluns a divendres, feiners: 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): dilluns de 8 a 9

del vespre i dimecres d’11 a 1.
F 938590340, 938590637.

Misses per celebrar
Dissabte 1 20:
Diumenge 2 11:
Dilluns 3 19: Ànimes
Dimarts 4 19:
Dimecres 5 19:
Dijous 6 19: Mercè Subirachs Julve
Divendres 7 19: Neus Vila València
Dissabte 8 20: Família Riera Buxó
Diumenge 9 11: Maria Canal Roma (10è. aniv.)

& Enterraments
• Dijous, dia 23 d’agost: Josep Gutiérrez García, 66

anys.
• Dimarts, dia 28 d’agost: Guillermina Putellas Faja,

74 anys.

& Col·lectes
• Diumenge, dia 26 d’agost: 183,41 €.
• Donatiu: 50,00 €.

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.

& Col·lectes
• Mes d’agost, diumenge, dia 5: 32,97 €; diumenge,

dia 12: 31,08 €; dimecres, dia 15: 14,58 €;
diumenge, dia 19: 28,24 €; diumenge, dia 26:
62,77 €.

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 2 10: Josep Coromina Colomer.

I Alessandro Bellucci (cap d’any)
Diumenge 9 10: Acció de gràcies en les noces d’or de

Tomàs Martínez Requena i Maria Rifà
València

Novena de Rocaprevera
Des del dimarts, dia 4, fins al dimecres, dia 12
(llevat del dissabte i el diumenge), a les 5 de la

tarda, al Santuari, es resarà el Sant Rosari i es farà
la novena de preparació a la festa de la Mare de Déu

de Rocaprevera.

A G E N D A

& Interparroquial
• Dilluns vinent, dia 3 de setembre, a les 9 del vespre,

a la Rectoria de Sant Feliu, hi ha reunió del
Consell Pastoral Interparroquial.

• Divendres vinent, dia 7 de setembre, a 2/4 de 10 del
vespre, hi ha trobada de l’equip de
catequistes, a la sala de reunions de
Rocaprevera. Cal deixar ben preparat el curs que
està a punt de començar i fer coses de revisió
pendents del curs passat.

• Dissabte vinent, dia 8 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. Tothom
hi pot venir.

& Càritas Interparroquial
• Horari d’acolliment i atenció, cada dilluns, de 6 a

8 de la tarda, a la Rectoria de Sant Feliu.

& Parròquia de Sant Feliu
• Dimecres vinent, dia 5 de setembre , a 2/4 de 10 del

vespre, hi ha reunió dels animadors de cant
litúrgic de la parròquia, al pis de la Rectoria.

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

Parroquial, a l’església.

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

de Rocaprevera, al Santuari.

• Dijous vinent, dia 6 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 amb els pabordes per acabar de
preparar tot el necessari per a l’Aplec.

Full i Diàleg: 0,50 €


