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«Deixeu‐lo fer»

Aquesta  expressió  del  títol  la  diu  Jesús  a  l’estimat  apòstol  Joan  (Mc

9,38‐43.45.47‐48) perquè aquest l’ha volgut “defensar” (sense que ningú li

hagi demanat) de quelcom que  li  semblava una ofensa. Resulta que  els

deixebles n’han vist “un que es valia del nom de Jesús per treure dimonis”,

i, és clar!, “li han dit que no ho fes més, perquè no és dels qui vénen amb

nosaltres”. Representa  que només nosaltres hem de  tenir  l’exclusiva de

treure dimonis perquè som els del teu grup, i et protegim i et defensem. On

s’és vist que algú més s’atreveixi a fer‐ho… I Jesús es devia “desesperar”.

Què és més important, el fet de treure dimonis, és a dir, fer el bé, estendre el

Regne de Déu, o el  fet de pertànyer al grup  i de seguir  totes  les normes

establertes o les que inventem? Oi que el més important és que la persona

humana visqui “sense dimonis”? Ningú no ha de tenir l’exclusiva de fer el

bé. Més ben dit, tant de bo la tingués tothom! Quin món més diferent no

tindríem! I aquesta és la voluntat de Déu. Per tant, «deixeu‐lo fer».

La Catequesi

Comença aquesta setmana. És una de les activitats pastorals més essencials en la vida

de les parròquies. Comencen directament els grups de segon curs a partir de dilluns,

dia 28 de setembre. I dissabte, vinent, dia 3 d’octubre hi ha la primera Missa Familiar

amb la novetat que es fa a Sant Pere de Torelló de conjunt totes les parròquies de la

Vall del Ges. Ens hi trobem a 2/4 de 6 de la tarda a la mateixa església parroquial per

a  la Catequesi Familiar,  i  a  les  7 hi ha  la Missa Familiar. Veureu  a  l’agenda que

convoquem també la reunió per a començar el grup de Confirmació. Encomanem a

Déu tota l’acció catequètica perquè sigui Ell qui faci que doni molt de fruit.

L’Aplec de Rocaprevera

En volem deixar constància. Ho hem de fer amb un gran agraïment, per la gran resposta que hi ha hagut per

part de la molta gent que va pujar al Santuari i que va voler apropar‐se a la imatge de la Mare de Déu de

Rocaprevera,  ara que  feia  75  anys des que va  ser posada  al  cambril. Hem

d’agrair la presència de Mn. Ramon Bufí, rector de Roda de Ter, que va presidir

la celebració central. Deixem constància de la portada i amb ella del llibre de

l’Aplec. Val  la pena! Fem constar  l’agraïment d’una manera molt especial a

l’Equip Organitzador de  l’Aplec que amb el seu desinteressat  treball ha  fet

possible la festa; i a la Comissió, al Cor, i a tanta gent que hi ha col∙laborat.

Gràcies a tots! Que la Mare de Déu de Rocaprevera ens beneeixi sempre!



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 26 19: Mercè Berga
Diumenge 27 12:
Dimarts 29 9: Família Oms Boixadé
Dijous 1 9: A sant Antoni
Dissabte 3 19: Família Sellés Vilarrasa
Diumenge 4 12:

& Enterraments
• Dijous, dia 17 de setembre: Francisca González

García, 90 anys.
• Dimarts, dia 22 de setembre: Rosa Pujol

Membrado, 61 anys.

& Col·lectes
• Diumenge, dia 20 de setembre: 65,05 €.
• Donatius Càritas: 50,00 €.

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 26 20: Mercè Font Jufré
Diumenge 27 11: Lluís Llagostera (5è aniv.)
Dilluns 28 19:
Dimarts 29 19:
Dimecres 30 19:
Dijous 1 19: J. i D. Feixes Gelis
Divendres 2 19: Juan Bonilla López (cap d’any)
Dissabte 3 20: Mercè Subirachs Julve
Diumenge 4 11:

& Col·lectes
• Diumenge, dia 20 de setembre: 40,50 €.
• Donatius: 500,00 €.
• Una capella domiciliària: 71,08 €.
• Donatius Càritas: 220,00 €.

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 27 10:
Diumenge 4 10:

A G E N D A

& Interparroquial
• Dimecres vinent, dia 30 de setembre, 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 1 d’octubre, a les 9 del vespre, a
la Sala de Catequesi de la parròquia de
Montserrat, hi ha reunió de pares i padrins per
preparar els Baptismes.

• Divendres vinent, dia 2 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 2 d’octubre, a 2/4 de 10 del
vespre, hi ha trobada de formació amb l’equip
de catequistes, a la sala de reunions de
Rocaprevera. Estem treballant amb el llibre “Els
set sagraments”. Recordeu que la trobada és
oberta a tothom.

• Dissabte vinent, dia 3 d’octubre, a 2/4 de 6 de la
tarda, a l’església parroquial de Sant Pere de
Torelló, 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. És de
conjunt amb totes les parròquies de la Vall del
Ges.

• Dissabte vinent, dia 3 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 aprofundir sobre les lectures dels diumenges.
Tothom hi pot venir.

& Càritas Interparroquial
• Dilluns vinent, dia 28 de setembre, a les 9 del

vespre, hi ha reunió del Consell de Càritas
interparroquial, a la Rectoria de Sant Feliu.

• Horari d’acolliment i atenció, cada dilluns, de 6 a
8 de la tarda, a la Rectoria de Sant Feliu.

& 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 €


