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I, ¿què és la tradició?

Els darrers diumenges hem estat llegint l’evangeli de Joan, el sermó

del pa de vida. Avui retornem al de Marc, el d’aquest any. I ens

trobem amb aquesta escena encara lligada amb el fet de menjar,

però ara sobre el fer‐ho amb les mans pures o impures; els fariseus

increpen Jesús (Mc 7,1‐8a.14‐15.21‐23). Per a ells una “tradició” era

intocable; ningú no la podia canviar; Jesús tampoc. Calia rentar‐se

les mans ritualment per a poder menjar. Jesús s’hi enfada molt!

Perquè, ¿què és una “tradició”? Tradició és allò que ens han donat

i  que  ve d’abans, del  temps  passat. És  a dir,  aplicat  ja  al món

religiós, la manera de relacionar‐se amb Déu i d’entendre el que vol

i, per tant, el que hem de fer les persones, els avantpassats ho han

pensat  i han buscat  la millor manera de  fer‐ho.  I ho han deixat

establert. Però això mateix ha anat evolucionant amb la vida i la

reflexió de les persones creients posant el propi cor honradament

davant  de Déu.  I  ha  continuat  evolucionant  perquè  la  tradició

inclou l’evolució per a ser cada vegada més autèntica. Perquè Déu

no pot estar presoner del passat, immobilitzat en una manera de

relacionar‐s’hi d’abans  i prou. Déu  és vivent  i  ens  espera  en  el

present i sobretot en l’esdevenidor. La tradició ha de ser viva perquè, si no ho és, mata. Això és el que diu

Jesús: «Vosaltres abandoneu els manaments de Déu per mantenir les tradicions dels homes». Al cap i a la fi,

tot és juga en el cor i només allò que surt del cor, pot convertir la persona en impura. Quin missatge més actual!

De cara a un nou curs

Estem a punt d’entrar en el mes de setembre. Haurem acabat el temps estiuenc en què

s’aturen una bona part de les activitats parroquials. Les anirem començant de nou. A

l’agenda ja es veu. Ens trobarem amb l’equip de catequistes per engegar totes les coses

necessàries per al començament de curs; serà divendres vinent, dia 4 de setembre. I ho

fem amb totes les catequistes de les parròquies de la Vall del Ges per anar treballant

de  conjunt. Tindrem  també  la primera  trobada del  curs de

formació bíblica amb els lectors i tot aquell que hi vulgui venir;

com sempre serà el dissabte al vespre, el dia 5 de setembre. I aviat hi haurà la reunió

del Consell Pastoral interparroquial. Haurem de tenir present que a començament de

curs  ve  el  senyor  bisbe de Visita  pastoral  a  les  nostres  parròquies. A més,  entre

nosaltres el mes de setembre ve marcat per la festa de la Mare de Déu de Rocaprevera

que ens és molt important. Que sigui Déu mateix qui beneeixi i faci fructificar tota

aquesta labor pastoral que tornem a reprendre.



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: Ramon Camprubí Cot
Diumenge 30 12: Jaume Gorchs Vila (6è aniv)
Dimarts 1 9: David Muñoz
Dijous 3 9: A sant Antoni
Dissabte 5 19:
Diumenge 6 12:

& Enterraments
• Divendres, dia 21 d’agost: Francisco García

Carrillo, 89 anys.

& Col·lectes
• Diumenge, dia 23 d’agost: 81,22 €.

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: Joan Surribas Masramon (3r aniv.)
Diumenge 30 11: Xavier Casabella (6è aniv.)
Dilluns 31 19: Joan Ginebra
Dimarts 1 19:
Dimecres 2 19:
Dijous 3 19: Ànimes
Divendres 4 19:
Dissabte 5 20: Per una intenció.

Jordi Mercader Arqués
Diumenge 6 11: Ànimes

& Proclames matrimonials
• Josep Mumbrú Vila, solter, fill de Josep M. i Glòria,

natural de Bigues i Riells i veí de Vic, amb Sandra
Chavete Barrero, soltera, filla d’Antoni i Maria
Antònia, natural i veïna de Torelló.

& Enterraments
• Divendres, dia 21 d’agost: Antonia Villena García,

81 anys.

& Col·lectes
• Diumenge, dia 23 d’agost: 109,50 €.
• Donatiu: 10,00 €.

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:
Diumenge 6 10:

& Casament
• Dissabte, dia 22 d’agost: Xavier Urbón González

amb Sanela Selimovic.

A G E N D A

& Interparroquial
• Dijous vinent, dia 3 de setembre, 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 de setembre, a les 9 del
vespre, hi ha trobada de l’equip de
catequistes de les parròquies de la Vall del
Ges, a la sala de reunions de Rocaprevera. Cal
preveure-ho tot per a l’engegada del curs.

• Dissabte vinent, dia 5 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 aprofundir sobre les lectures dels diumenges.
Tothom hi pot venir.

& 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 €


