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Els qui vénen amb nosaltres…
En el relat d’avui (Mc 9,38‐43.45.47‐48) Joan, el deixeble estimat,
s’adreça a Jesús fent‐li una observació que a parer seu és molt
determinant. Han vist algú que “treu dimonis fent servir el nom
de Jesús” i resulta que”no és dels qui vénen amb nosaltres”, no
és dels nostres, i per això li han dit que “no ho fes més”. Joan,
amb  tots  els  altres  deixebles,  creuen  que  només  ells  tenen
l’exclusiva del nom de Jesús, i només ells, els del grup de Jesús,
poden treure dimonis, és a dir, fer la feina de fer present en la
vida el Regne de la bondat que ve de Déu i d’un cor convertit.
L’ensenyament  de  Jesús  és  fonamental:  “Qui  no  és  contra

nosaltres és amb nosaltres”. El Regne de Déu, que és el resultat de “treure els dimonis”, no és pas exclusiva
de ningú, de cap grup ni que sigui dels seguidors mateixos de Jesús. Aquests ‐nosaltres‐ cal que estiguem molt
agraïts a Ell per haver‐lo conegut, perquè això ens ha convertit el cor i ens ha ajudat a anar suprimint el mal
de  la nostra vida  i del nostre entorn per anar‐hi fent créixer el bé. I cal que estiguem molt contents quan
descobrim al nostre voltant persones que amb la seva vida estan fent aquesta feina del Regne de Déu, encara
que no ho sàpiguen. És l’Esperit mateix de Déu qui treballa en ells, encara que no siguin “dels nostres”. La
voluntat primordial de Jesús no és pas la de crear un grup especial de seguidors, sinó la de que creixi el Regne
de Déu enmig dels homes. I si hi ha un grup especial de seguidors és per a assegurar el creixement del Regne.
Més aviat els seguidors de Jesús, nosaltres, hem de vetllar per no allunyar ningú del Regne –ai de nosaltres
si ho fem!– i perquè no hi hagi res per més nostre que sigui que ens n’allunyi. Quanta feina encara hi tenim!

La Catequesi

És molt important la continuïtat en la formació catequètica perquè no s’acaba pas tot
amb la Primera comunió. A les parròquies tenim un grup de catequesi amb nois i noies
que ja han fet la Primera Comunió. Es troben una vegada al mes, el dissabte, abans de
la Missa Familiar en  la qual després participen. Ara convoquem els qui van  fer  la
Primera Comunió el curs passat a venir a aquest grup, si ho volen. Ens trobarem el
dissabte vinent, dia 6 d’octubre, a les 5 de la tarda, al Casal de Sant Feliu amb els
pares de tots els qui hi estiguin interessats d’ambdues parròquies.

Trobada de formació bíblica

La propera trobada és dissabte vinent, dia 6 d’octubre, a les 9 del vespre, a la Sala de
reunions del Santuari de Rocaprevera. Ens trobem a l’entorn de la Paraula de Déu de
les misses del diumenge per  llegir  les  lectures  i  comentar‐les, en un diàleg obert,
respectuós i fecund. Tothom hi pot venir.



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 29 19: Pere Martínez i Anna Requena i fills
Diumenge 30 12: Família Oms Boixadé
Dimarts 2 9: Ànimes
Dijous 4 9:
Dissabte 6 19: Dolors Darnés Xampró.

I per Maria Carbonell Guixaró (cap d’any)
Diumenge 7 12: Roser Vinyeta Leyes

& Col·lectes
• Diumenge, dia 23 de setembre: 149,61 €.

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 29 20:
Diumenge 30 11: Vicenç Linares (cap d’any)
Dilluns 1 19: Ànimes
Dimarts 2 19: Família Joan Codinachs i Teresa Riera
Dimecres 3 19: Mercè Subirachs Julve
Dijous 4 19: Josep Feixas (10è. aniv.)
Divendres 5 19: Mercè Subirachs Julve
Dissabte 6 20: Domingo Barba Sánchez (+31.08.12)
Diumenge 7 11: Família Mas Collfred

& Baptismes
• Diumenge, dia 23 de setembre: Emma Carmona

Lupon, filla de Jordi i Cristina.

& Enterraments
• Dissabte, dia 22 de setembre: Juan Sánchez

Rodríguez, 78 anys.
• Dilluns, dia 24 de setembre: Àngela Gutiérrez

Cantero, 92 anys.

& Col·lectes
• Diumenge, dia 23 de setembre: 190,09 €.
• Donatius: 60,00 €.

Capella dels Sagrats Cors
& Horari de misses
• De dilluns a divendres, feiners: a 2/4 de 8 del matí.
• Dissabtes: 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 30 10: Família Vives Gual i Canadell Vives
Diumenge 7 10: Santi Juárez i Margarita Cañellas

& A favor de Càritas
• Durant l’Aplec de Rocaprevera des de Càritas es van

estar venent uns coixinets que ens havien fet de
manera altruista –com altres anys ja havien fet–.
Es van recollir un total de 649,40 € que cal agrair
a tothom i a les qui els havien fets. Gràcies!

A G E N D A
& Interparroquial
• Dilluns vinent, dia 1 d’octubre, a les 9 del vespre, hi

ha reunió de la Campanya Solidària, a la
Rectoria de Sant Feliu. Es tracta de decidir quina
i com ha de ser la Campanya d’enguany.

• Dimecres vinent, dia 3 d’octubre, a les 9 del vespre,
al Casal de Sant Feliu, hi ha reunió de pares de
Confirmació juntament amb els nois i noies,
per tal d’engegar el curs.

• Dijous vinent, dia 4 d’octubre, a les 9 del vespre, a
la Sala de Catequesi de Montserrat, hi ha reunió
de pares i padrins per preparar els
Baptismes.

• Divendres vinent, dia 5 de novembre, a les 8 del
vespre, als locals de la Rectoria de Sant Feliu,
l’Hospitalitat de la Mare de Déu de Lurdes de
la Vall del Ges, convida a la pregària mariana
de cada mes.

• Dissabte vinent, dia 6 d’octubre, 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
• 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 3 d’octubre, 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.

• Divendres vinent, dia 5 d’octubre, a 2/4 de 10 del
vespre, hi ha reunió de pares dels infants de
Segon Curs de Catequesi, a la mateixa
església.

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

de Rocaprevera, al Santuari.

• Dijous vinent, dia 4 d’octubre, 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. Cal revisar bé
l’Aplec d’enguany.

Full i Diàleg: 0,50 €


