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En veure el bé que heu obrat…

Aquesta  frase  de  l’evangeli  posada  a  l’encapçalament,  continua  i  diu:

«glorificaran el vostre Pare del cel» (Mt 5,13‐16). Aleshores, el primer que cal

preguntar és: “quin és el bé que cal obrar”? Isaïes ho havia dit de manera molt

gràfica en la primera lectura que escoltem avui (Is 58,7‐10): «Comparteix el teu

pa amb els qui passen fam, acull a casa teva els pobres vagabunds, si algú no

té roba, vesteix‐lo; no els defugis, que són germans teus. Llavors esclatarà en la

teva vida una llum com la del matí…  sʹomplirà de llum la teva foscor, i el teu capvespre serà clar com el

migdia». Està dient que és la pràctica d’aquelles obres de misericòrdia que Jesús mencionarà en la paràbola

del judici final de tota persona humana (Mt 25,31‐

46). Aquest bé és com una llum, il∙lumina la vida,

la fa més transparent i clara.

Però  aleshores  cal  continuar  preguntant:  “per

què en veure el bé que fem, la gent ha de donar

glòria  al Pare de  cel? No  ens hauria de donar

glòria a nosaltres?”

Aquest és el gran missatge de Jesús. Nosaltres,

sols, no aconseguiríem mai de poder obrar aquest

bé. Vaja! L’experiència de cadascú de nosaltres i

la de la humanitat ho deixa ben palès. No ens en

sortim! El que ha vingut a fer Jesús, el Fill estimat

de  Déu,  és  precisament  a  ajudar‐nos  a  obrar

aquest bé. Al final és el que passa quan acaba la

seva  vida  en  aquest món,  ja  que  ressuscitat  i

assegut a la dreta del Pare ens envia el seu Esperit que és foc que encén el nostre esforç de bondat i ens mena

a obrar el bé. Per això tothom dóna glòria a Déu que ens ha portat a fer‐ho o que ens ha donat la seva sal que

dóna un gust ben diferent a tot el que fem i som en la vida. Si som sal i som llum és només gràcies a Déu!

Diumenge vinent, dia 12 de  febrer, a  totes  les nostres celebracions hi ha  la

col∙lecta de Mans Unides, Campanya contra la fam, com ja és habitual cada any.

Mans Unides és una ONG de lʹEsglésia que lluita conta el subdesenvolupament,

la pobresa i la fam amb projectes arreu del món.

Formació bíblica

Dissabte vinent, dia 11 de febrer, 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 aprofundir sobre les lectures bíbliques dels diumenges. Aprofitem‐ho!



El “Diàleg” de les parròquies a la ràdio

Dissabte vinent, dia 11 de febrer, d’1 a 2 del migdia, podeu escoltar el programa de ràdio “Diàleg

de les parròquies” per Ràdio Ona, al 107.4 de la FM. La repetició és el dimarts, dia 14 de febrer,

de 8 a 9 del vespre.

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 4 19:
Diumenge 5 12: Lluís Sabata Sala (3r aniv.)
Dimarts 7 9:
Dijous 9 9:
Dissabte 11 19: Joan Mir Conca (15è aniv.)
Diumenge 12 12: Rosario Robles García (cap d’any)

& Enterraments
• Diumenge, dia 29 de gener: Lluís Camps Caralt, 87

anys.

& Col·lectes
• Diumenge, dia 29 de gener: 111,16 €.
• Llantions, mes de gener: 85,92 €.

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 4 20:
Diumenge 5 11:
Dilluns 6 19:
Dimarts 7 19:
Dimecres 8 19:
Dijous 9 19:
Divendres 10 19:
Dissabte 11 20: Àngels Casas Serra (cap d’any)
Diumenge 12 11: Joan Bassas Guillamet (cap d’any)

& Enterraments
• Dimarts, dia 31 de gener: Moisès Criballés Salés,

89 anys.

& Col·lectes
• Diumenge, dia 29 de gener: 120,00 €.
• Donatius: 580,00 €.
• Tres capelles domiciliàries: 56,72 €.
• Donatiu Càritas: 300,00 €.

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 5 10: Núria Serra Puig (10è aniv.). Ramon

Fontserè i Joan
Diumenge 12 10: Josep Coromina Colomer

& Col·lectes
• Mes de gener: diumenge, dia 1: 71,50 €; divendres,

dia 6: 28,00 €; diumenge, dia 8: 39,50 €;
diumenge, dia 15: 67,50 €; diumenge, dia 22:
29,50 €; diumenge, dia 29: 28,50 €. Lampadaris
d’aquest mes: 812,00 €.

A G E N D A

& Càritas Interparroquial
• Horari d’acolliment i atenció, cada dilluns, de 6 a

8 de la tarda, a la Rectoria de Sant Feliu.

& Interparroquial
• Dilluns vinent, dia 6 de febrer, a les 9 del vespre, hi

ha reunió del  Consel l  Pastoral
Interparroquial, a la Rectoria de Sant Feliu.

• Divendres vinent, dia 10 de febrer, 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 el llibre de
l’Apocalipsi amb les fitxes “Llegir la Bíblia en
grup”. Recordeu que la trobada és ben oberta.

• Dissabte vinent, dia 11 de febrer, 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 1/4 de 9 del vespre, assaig del Cor

Parroquial, a l’església.

• Dissabte vinent, dia 11 de febrer, a 3/4 de 6 de la
tarda, a l’església parroquial, 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.

& Santuari de Rocaprevera
• Cada dijous, a 2/4 de 10 del vespre, assaig del Cor

de Rocaprevera, al Santuari.

Full i Diàleg: 0,50 €


