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Un ric i un pobre
La paràbola que avui explica Jesús en el text de l’evangeli (Lc
16,19‐31) és senzillament esfereïdora. Sona tan actual! El ric
–que no té nom– és immensament ric. El pobre –que es diu
Llàtzer– és escandalosament pobre. El ric, no només té el que
necessita per a viure bé, sinó que pot  fer  festes  i banquets
desmesurats cada dia i anar vestit delicadament. N’hi sobra
–de tot– i ho vol tot per a ell. El pobre només podia esperar
«satisfer la seva fam amb les engrunes que queien de la taula
del ric. Fins i tot venien els gossos a llepar les seves úlceres».
No té res, manca de tot. Només pot esperar viure perquè els

altres el facin viure. O, més ben dit, només pot viure si Déu li fa arribar els seus béns. Però Déu ha posat béns
suficients en la seva creació per a tothom i l’ha confiada del tot als homes. L’ajut de Déu només li pot arribar
per mitjà dels altres. I no li arriba perquè l’egoisme d’alguns es queda –acumulant‐ho innecessàriament– allò
que ell necessita per a viure. Allò que sovint n’hi diem caritat, potser només és justícia! I el ric troba excuses
per a fer‐ho així, encara que el pobre mori de fam. Fins que arriba la mort –per al pobre i per al ric– per a deixar
evident l’abisme que hi ha entre tots dos. O més ben dit, l’abisme que l’egoisme del ric ha construït: una fossa
immensa. El pobre, que només vivia d’amor, ara viu en l’amor. El ric que només vivia estimant‐se ara viu de
la cremor de l’egoisme. Abraham, Moisès i fins i tot “el qui ve d’entre els morts” n’avisen: només l’amor que
no busca excuses i ajuda a compartir, pot fer que aquest món sigui habitable, sigui tal com Déu l’havia creat.
És el Regne de Déu que Jesús predica a l’Evangeli. Quina actualitat més extraordinària.

Comença la Catequesi

Comença aquesta setmana. És una de les activitats pastorals més essencials de
la feina de les parròquies. Aquest any, fruit de la reflexió que contínuament
anem fent amb l’equip de catequistes hem modificat el calendari i no fem la
trobada de començament de curs sinó que comencen directament els grups de
segon curs a partir del dimarts, dia 1 d’octubre. Aquesta setmana hi ha ja la
primera Missa Familiar. Veureu a l’agenda que convoquem les reunions per a

començar de seguida els grups de després de la Comunió i el de Confirmació. Encomanem a Déu tota l’acció
catequètica perquè sigui Ell qui faci que doni molt de fruit.

Formació bíblica

Dissabte vinent, dia 5 d’octubre, a les 9 del vespre, a la sala de reunions del Santuari de
Rocaprevera, hi ha la trobada mensual que convoquem amb els lectors, i tots aquells que
hi vulgueu venir, per a preparar les lectures bíbliques dels diumenges. Aquestes trobades
són obertes a tothom. Aprofitem‐ho!



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 28 19: Família Oms Boixadé
Diumenge 29 12: Vicente Caba (10è. aniv.)
Dimarts 1 9: A sant Antoni
Dijous 3 9: Josep Xampró Carreras
Dissabte 5 19: Dolors Sala
Diumenge 6 12: Remei Carrera (+21.09.2013)

& Enterraments
• Dimarts, dia 24 de setembre: Francisco Pacheco

Berlanga, 65 anys.

& Col·lectes
• Diumenge, dia 22 de setembre: 109,24 €.

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 28 20:
Diumenge 29 10:
Dilluns 30 19:
Dimarts 1 19:
Dimecres 2 19: J. i D. Feixes
Dijous 3 19: Mercè Subirachs Julve
Divendres 4 19:
Dissabte 5 20: Mercè Subirachs Julve
Diumenge 6 11: Lluís Llagostera Bardolet (3r. aniv.)

& Enterraments
• Dijous, dia 19 de setembre: Ramona Musach

Vilaseca, 88 anys.

& Col·lectes
• Diumenge, dia 22 de setembre: 182,51 €.
• Donatiu, Càritas: 20,00 €.

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 29 10: Maria Bellmunt (+15.09.2013)
Diumenge 6 10:

& Casament
• Dissabte, dia 21 de setembre: José Antonio Salado

Romero amb Alexandra Vilà López.

A G E N D A

& Interparroquial
• Dilluns vinent, dia 30 de setembre, a les 9 del

vespre, hi ha reunió de la Campanya
Solidària, a la Rectoria de Sant Feliu. És la
primera reunió del curs en la qual cal començar a
programar-ho tot.

• Dimecres vinent, dia 2 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 3 d’octubre, 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 4 d’octubre, 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, convoca la pregària mariana
de cada mes.

• Divendres vinent, dia 4 d’octubre, a 1/4 de 10 del
vespre, hi ha trobada de l’equip de
catequistes, a la sala de reunions de
Rocaprevera.

• Dissabte vinent, dia 5 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. 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
• Dimarts vinent, dia 1 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.

• Dissabte vinent, dia 5 d’octubre, a 3/4 de 7 de la
tarda, al Casal de Sant Feliu, hi ha la Catequesi
Familiar amb els pares i mares dels infants de
primer curs. Tot seguit, a les 8, hi ha la Missa
Familiar.

& 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.

Full i Diàleg: 0,50 €


