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Les claus

Les claus serveixen, si de cas, per a obrir allò que

està tancat, o per a tancar allò que està obert. No

tenen  cap  més  utilitat.  Es  tracta  de  tancar  o

d’obrir  per  a  guardar  o  treure  coses  de  llocs

segurs. Per això hi ha panys.  I el mateix passa

amb les persones. Es tracta de posar portes per

tancar espais on hom es pugui aixoplugar o per

obrir els llocs que ofeguen i no deixen respirar.

Les claus donen el poder d’obrir i tancar.

De  fet  en  la  vida  allò més  tancat  amb  pany  i

forrellat  és  la  porta  que  mena  al  camí  de  la

felicitat, de la vida autèntica per a cadascú i per

als  altres. O,  encara més,  és  la  porta  que  em

portaria a saber qui sóc jo mateix, com és el meu

cor. Qui obrirà el meu cor tan tancat?

Jesús  formula  la pregunta clau de  l’existència humana: qui sóc  jo?  (Mt 16,13‐20) Qui  tindrà  la clau per a

respondre aquesta pregunta tan tancada? Pere la respon en nom de tots: sou el Fill de Déu. Aquesta resposta

és  la clau que obre  la porta del cor de Jesús. Ara  ja sap qui és Jesús! Ja sap que en Jesús hi té  la salvació

esperada que ve de Déu. Per això comença a estar en condicions de contestar l’altra pregunta seriosa: i tu,

persona humana, qui ets?, què has de ser i de fer en la vida?, on trobaràs la felicitat?

L’evangeli de Jesús, allò que fins ara els ha estat explicant del Regne de Déu és la clau que obre la porta tancada

del sentit de l’existència. Aquesta és la fe! Perquè si la fe no està al servei de la vida humana, no serveix per

a res. «Sortós de tu, Simó, fill de Jonàs: això no t’ho ha revelat cap home de carn i sang, sinó el meu Pare del

cel.» És cert! La clau de la fe te la dóna Déu i t’obre les portes de la vida feliç! Fes‐la servir a favor de tothom!

A punt de començar un nou curs

Perquè divendres d’aquesta setmana comença el mes de setembre. S’acaba el temps

d’estiu en què s’han aturat una bona part de les activitats parroquials. És moment de

tornar‐les a començar. A l’agenda d’aquest Diàleg es comença a veure. Ens trobem

amb l’equip de catequistes per engegar totes les coses necessàries per al curs; serà el

mateix divendres, dia 1 de setembre. Ben aviat hi haurà  la reunió del Consell de

Càritas i del Consell pastoral interparroquial. I estem preparant 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.



& 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, al telèfon indicat

PARRÒQUIA DE MONTSERRAT
& Horari de misses
• Dimarts i dijous, feiners: a les 9 del matí.
• Dissabtes i vigílies de festa: 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

Misses per celebrar
Dissabte 26 19: Ànimes
Diumenge 27 12: Jaume Gorchs Vila (8è aniv.)
Dimarts 29 9: Josep Cubí
Dijous 31 9: A sant Antoni
Dissabte 2 19: Lluís Rius (cap d’any)
Diumenge 3 12:

& Col·lectes
• Diumenge, dia 20 d’agost: 74,09 €.

PARRÒQUIA DE SANT FELIU
& Horari de misses 
• De dilluns a divendres, feiners: a les 7 de la tarda.
• Dissabtes i vigílies de festa: 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

Misses per celebrar
Dissabte 26 20: Rosa Montanyà Masferrer

Joan Torrentgenerós Pendís
Rosa Espona Tarrés

Diumenge 27 11: Xavier Casabella (8è aniv.)
Dilluns 28 19:
Dimarts 29 19:
Dimecres 30 19:
Dijous 31 19:
Divendres 1 19:
Dissabte 2 20: Joan Surribas Masramon (5è aniv.)
Diumenge 3 11: Margarita Ayats

& Enterraments
• Dissabte, dia 19 d’agost: Maria Teresa Contijoch

Pratdesaba, 89 anys.

& Col·lectes
• Diumenge, dia 20 d’agost: 94,64 €.

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 938590340 i 938590637

Misses per celebrar
Diumenge 27 10:
Diumenge 3 10: Família Salarich Planas

A G E N D A

& Interparroquial
• Divendres vinent, dia 1 de setembre, primer

divendres del mes, a les 8 del vespre, a l’església
de Sant Feliu, a la capella del baptisteri,
l’Hospitalitat de la Mare de Déu de Lurdes de
la Vall del Ges, convoca la pregària mariana
de cada mes.

• Divendres vinent, dia 1 de setembre, a 2/4 de 10 del
vespre, hi ha reunió de l’equip de catequistes,
a la sala de reunions de Rocaprevera. Cal
preveure totes les coses com les inscripcions, els
materials…, per a poder començar bé el curs.

& Santuari de Rocaprevera
• Dimarts vinent, dia 29 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. Cal anar preparant bé el pròxim Aplec.

Full i Diàleg: 0,50 €


