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«No tingueu por, petit ramat:
el vostre Pare es complau a donar‐vos el Regne»
Quin to més entranyable el de Jesús en l’evangeli d’avui (Lc 12,32‐48). I al mateix temps, quina fermesa! Sap
que ha arribat al nucli del que vol explicar. És ben conscient que això és tremendament exigent, perquè a més
va contra el que fa tothom i el que surt gairebé espontani del cor de l’home. I ell ho vol canviar. Sap ben bé que
no serà pas una cosa de multituds, i que si ho és aquestes grans quantitats de gent difícilment hauran convertit
el seu cor. Perquè d’això es tracta: de conversió! I cal no tenir gens de por a fer aquest canvi tan radical, el
d’abandonar totes les seguretats i abandonar‐se del tot a les mans de Déu i del seu Regne. La imatge
contundent del tresor en el qual hi tenim al cor, o al revés, tant li fa!, li serveix per a expressar aquesta fermesa.
I cal no tenir por de ser un petit ramat. Més aviat al contrari, quan som un petit ramat és quan podem
començar a sospitar que hem encertat el que deia Jesús. Hem començat a creure, com diu la segona lectura
d’avui (He 11,1‐2.8‐19), i posseïm anticipadament el que encara no veiem.

«Tothom exigeix molt d’aquells a qui ha donat molt,
tothom reclama més d’aquells a qui ha prestat més»
Aleshores Déu ens ho ha donat tot, perquè s’ha donat Ell mateix
i habita en el nostre cor si l’hem buidat de tota altra cosa perquè
hi càpiga. Cal vetllar contínuament perquè sigui així, perquè
sempre hi haurà altres déus –ho sabem prou bé– que cercaran
d’ocupar el nostre cor. Tenir‐lo a Ell ens fa immensament feliços
i ens porta a viure amb unes categories ben noves a partir de les
quals escampem el seu amor a tot arreu. Com que ens ho ha
confiat tot, ens ho vol reclamar tot. Cal vetllar no pas temorencs
sinó joiosos de saber que se’ns ha confiat el tresor més gran i que
d’aquest tresor en som administradors, no pas amos. Per això li
demanem el do de saber estar a punt.
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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.

Misses per celebrar
Dissabte 6

19: Segunda Pérez Martínez.
Lluís Camprubí (6è aniv.)

Diumenge 7

12: Francisco Malavé, padre e hijo

Dimarts 9

9: Domènec Vila Soldevila i família

Dijous 11

9: Esposos Torres Ibarra

Dissabte 13

19: Joan Bau i família

Diumenge 14

12: Frederic Masferrer i Carolina Arisa

& Enterraments
• Divendres, dia 29 de juliol: Pilar Ribas Noguero,
87 anys.
• Divendres, dia 29 de juliol: Jordi Basagaña
Mombardo, 64 anys.
• Dimecres, dia 32 d’agost: Lluís Rius Sansalvador,
57 anys.

& Col·lectes
• Diumenge, dia 31 de juliol: 94,53 €.
• Llantions, mes de juliol: 78,45 €.
• Donatius: 50,00 €.
• Donatius, Càritas: 40,00 €.

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.

Dimecres 10

19: Ànimes

Dijous 11

19: Ramona

Divendres 12

19: Ànimes

Dissabte 13

20: Maria Vila Badosa

Diumenge 14

11:

& Enterraments
• Divendres, dia 29 de juliol: Rafael Verdaguer
Puig, 63 anys.
• Dimecres, dia 3 d’agost: Joana Capdevila Casas,
83 anys.

& Col·lectes
• Diumenge, dia 31 de juliol: 112,50 €.
• Dilluns dia 1 d’agost: 134,00 €.
• Donatius: 160,00 €.

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 7

10: Ramon Criballés i Neus Soy

Diumenge 14

10: Josep Coromina Colomer

& Col·lectes
• Mes de juliol: diumenge, dia 3: 31,50 €; diumenge,
dia 10: 73,00 €; diumenge, dia 17: 38,50 €;
diumenge, dia 24: 44,50 €; diumenge, dia 31:
70,00 €. Lampadaris d’aquest mes: 839,00 €.

Misses per celebrar
Dissabte 6

20: Enric Rabert Puchades (9è aniv.)

Diumenge 7

11:

Dilluns 8

19: Jordi Autonell Meix

Dimarts 9

19: Segimon Serrallonga

Full i Diàleg: 0,50 €

