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Avui arribem al final d’aquest llarg discurs que
Jesús ha estat fent sobre ”el pa de vida” (Jn
6,60‐69) i que hem llegit els darrers diumenges.
La conclusió és ben senzilla. La gent diu que el
llenguatge de Jesús és molt difícil i que no són
pas capaços d’entendre’l. Segurament que ho
diuen perquè tot és exactament al revés. El
llenguatge de Jesús ha estat molt clar i l’han entès
de sobres. Però han de començar a buscar‐hi
excuses. Les persones sempre fem el mateix –ells
i nosaltres–. Han entès que acceptar el que Jesús
diu implica canviar de vida, o, més ben dit, han
de deixar que Déu mateix els canviï la vida. Cal
convertir‐se i començar a viure de manera ben
diferent. Per això busquen excuses, perquè fa
mandra i és preferible viure en la comoditat de no haver de fer cap esforç de conversió. En canvi Pere en nom
dels dotze manté una actitud totalment diferent. Potser no ho han entès, però saben reconèixer que allò que
han sentit en Jesús és nou i ja no poden deixar‐ho: «Senyor, a qui aniríem? Només vós teniu paraules de vida
eterna, i nosaltres hem cregut i sabem que sou el Sant de Déu.»

«Les paraules que jo us he dit són Esperit i són vida»
Nosaltres, els cristians, ens apleguem en l’Eucaristia, a l’entorn primer de la taula de la Paraula que Déu ens
adreça i en aquesta Paraula hi trobem un Esperit diferent. I després a l’entorn de la taula del pa, i en aquest
aliment, gràcies a la seva paraula, hi trobem el
seu cos, la seva carn, la seva Vida. Aquest Esperit
i aquesta Vida alimenten el nostre esperit i la
nostra vida. I nosaltres ho creiem! Per això li
demanem que ens ajudi a transformar‐nos en
aquest Esperit i aquesta Vida que mengem, és a
dir, a transformar‐nos en Ell mateix. I així anar
transformant el nostre món.
No som gaires, ja ho sabem! Però, què hi fa? Hi
som aquells que conscients de la dificultat de la
conversió, no hem volgut marxar del seu costat,
perquè al cap i a la fi només en Ell hem trobat
unes paraules de vida eterna, que ens portin més
enllà de nosaltres mateixos, fins al Regne de Déu.
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& Durant el mes d’Agost, l’horari d’atenció del Despatx parroquial és 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, 91, als baixos del Centre Cívic):
divendres, de 8 a 9 del vespre.
F 938590340, 938590637.

& Enterraments
• Dissabte, dia 15 d’agost: Josep Serra Sobrerroca,
79 anys.
• Dimecres, dia 19 d’agost: Carme Dot Rosell, 94
anys.

Misses per celebrar
Dissabte 22

19:

Diumenge 23

12:

Dimarts 25

9:

Dijous 27

9:

Dissabte 29

19: Ramon Camprubí Cot

Diumenge 30

12: Jaume Gorchs Vila (6è aniv.

& Col·lectes
• Dissabte, dia 15 d’agost, l’Assumpció: 172,50 €.
• Diumenge, dia 16 d’agost: 66,50 €.
• Donatiu, Càritas: 300,00

Santuari de Rocaprevera
& Baptismes
• Dissabte, dia 15 d’agost: Izan Catriel Gugoi Pérez,
fill de Luigi Mirel i Yesica Pérez.

& 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
& Col·lectes
• Dissabte, dia 15 d’agost, l’Assumpció: 97,43 €.
• Diumenge, dia 16 d’agost: 64,94 €.

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 22

Diumenge 23

10: Joan Rubinat (30è aniv.)

Diumenge 30

10:

AGENDA
& Santuari de Rocaprevera
• Dimarts vinent, dia 25 d’agost, a 2/4 de 10 del
vespre, a la sala de reunions del Santuari, hi ha
reunió de la Comissió parroquial per al
Santuari. La Comissió per a l’Aplec també es va
reunint. Cal anar preparant bé l’Aplec que ja
s’apropa.

20:

Diumenge 23

11:

Dilluns 24

19:

Dimarts 25

19:

Dimecres 26

19:

Dijous 27

19:

Divendres 28

19:

Dissabte 29

20: Joan Surribas Masramon (3r aniv.)

Diumenge 30

11: Xavier Casabella (6è aniv.)

Full i Diàleg: 0,50 €

