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El més important… L’únic important!
La pregunta del mestre de la Llei a Jesús en l’escena evangèlica
d’avui  (Mc  12,28b‐34)  és  sobre  quin  és  el  primer  de  tots  els
manaments de la Llei. És una pregunta feta amb bona fe, res no
ens diu pas el contrari. Però la pregunta respon a la manera que
tenim les persones humanes de pensar i de fer les coses. Tot ho
hem de tenir ben ordenat, ben classificat i ben comptat. Hem de
saber què és el més important i què no. I obrar en conseqüència.
Són els mecanismes de la Llei. I així resulta al final que, si estimar
Déu és el més important, potser no cal estimar tant els altres (!).

La meravella de la resposta de Jesús és que ho ajunta tot en una
sola cosa important, és a dir –dit en el llenguatge de la Llei que
parla aquell mestre–, en un sol manament. L’únic important és
«estimar».  Per  això  –com  diu  Jesús–  el  primer  i  el  segon
manaments van junts, són indestriables i resumeixen tota la Llei.
No  es pot  estimar Déu  si no  s’estima  també  els altres.  I quan

s’estima de veritat els altres s’està estimant Déu mateix present en les persones humanes, filles seves. «A mi
m’ho  fèieu»  (Mt 25,40),  recorda  Jesús. Estimar Déu no és només  fer uns actes determinats de culte o de
pregària, perquè aquest culte  i aquesta pregària, que ens  fan sentir ben a prop de Déu  i que manifesten
l’estimació que li tenim, hi són perquè puguem fer present davant seu tots els seus fills que nosaltres estimem
i que Ell estima, també per mitjà nostre. I per això allà –en el culte i la pregària– ens dóna el seu mateix Esperit,
la força vital, per a poder estimar els altres sense defallir, amb el seu mateix amor i no només amb el nostre que
potser seria massa migrat. Per això ho hem de fer, no ens n’hem d’oblidar; per això la llei ho mana. Al final no
hi ha ni primer ni segon… Tot es resumeix en una sola cosa: «estimar». Si ho fem –diu Jesús–, «no som lluny
del regne de Déu». I estimar ho ha de fer cadascú personalment, i tot nosaltres junts. Heus aquí què és Càritas!

Equip de catequistes

Divendres vinent, dia 9 de novembre, a 2/4 de 10 del vespre, hi ha convocada
una  trobada  especial  de  l’equip  de  catequistes,  a  la  sala  de  reunions  de
Rocaprevera. Més enllà de les reunions habituals i de les de formació, hi ha una
bona colla de temes sobre els quals volem reflexionar. Volem tornar a revisar
el funcionament de  la Catequesi  i de  la Missa Familiar,  tenint al davant  les
revisions que els pares n’han anat fent, per anar‐ho millorant en el possible.
Volem reflexionar sobre què passa amb el sagrament de la confirmació, donat
que per a aquest curs no s’hi ha  inscrit ningú. Volem veure com podem fer
servir altres recursos a l’abast sobretot a partir de la xarxa…



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 3 19: Dolors Darnés Xampró
Diumenge 4 12: Frederic Masferrer i Carolina Arisa
Dimarts 6 9:
Dijous 8 9:
Dissabte 10 19:
Diumenge 11 12:

& Col·lectes
• Diumenge, dia 28 d’octubre: 119,65 €.

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 3 20: Joan Surribes Masramon
Diumenge 4 11: Albert Arbós Curt (7è. aniv.)
Dilluns 5 19: Joan Autonell Meix
Dimarts 6 19: Joan Autonell Meix
Dimecres 7 19: Montserrat Vilar Vinyeta
Dijous 8 19: Joan Fajula Teixidor
Divendres 9 19: Maria Rosa Prat Tarrés
Dissabte 10 20:
Diumenge 11 11: Joan Sala Capdevila (7è. aniv.)

& Enterraments
• Dimarts, dia 30 d’octubre: Pau Casellas Rifà, 84

anys.

& Col·lectes
• Diumenge, dia 28 d’octubre: 176,29 €.
• Donatius: 100,00 €.

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.

& Col·lectes
• Mes d’octubre, diumenge, dia 7: 25,19 €; diumenge,

dia 14: 23,05 €; diumenge, dia 28: 28,38 €.

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 4 10: Carme Rius Cornellà
Diumenge 11 10: Martí Alabern.

I Carme Rius Cornellà

A G E N D A

& Diocesana
• Dijous vinent, dia 8 de novembre, els preveres de la

zona tenim el recés mensual i la formació al
Seminari.

& Interparroquial
• Divendres vinent, dia 9 de novembre, a 2/4 de 10

del vespre, hi ha trobada de l’equip de
catequistes, a la sala de reunions de
Rocaprevera. Hi ha una bona colla de temes
sobre els quals cal reflexionar.

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

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

• • Dilluns vinent, dia 5 de novembre, a les 9 del
vespre, hi ha reunió de representants de les
Càritas de l’arxiprestat Ter-Collsacabra, a la
Rectoria de Sant Feliu.

& Parròquia de Sant Feliu
• Dimecres vinent, dia 7 de novembre, 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.

• Dissabte vinent, dia 10 de novembre, a 3/4 de 6 de
la tarda, a l’església parroquial, hi ha la
Catequesi Familiar amb els pares i mares dels
infants de primer curs. Tot seguit, a les 7, hi ha
la Missa Familiar.

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

de Rocaprevera, al Santuari.

• Dijous vinent, dia 8 de novembre, 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.

Full i Diàleg: 0,50 €


