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«El pa que jo donaré
és la meva carn:
perquè doni vida al
món»
Aleshores, qui és Jesús?, d’on ve?
Perquè Ell mateix s’ha situat com «el
qui ve de Déu», l’únic que «sí que ha
vist el Pare.» En canvi els qui
l’escolten diuen –de moment– que
«és el fill de Josep», que «coneixen el
seu pare i la seva mare.» La pregunta,
per tant, és: «ha baixat del cel», encara que en coneguem els seus orígens aquí a la terra?
Si és que sí, que Ell ve del cel, i ho creuen, aquesta fe és ben senzilla i ho canvia tot: «els qui creuen tenen vida
eterna.» Així, el seu pa, que és la seva carn, és l’únic que pot donar la vida eterna i no només la vida temporal,
la d’aquí a la terra. Heus ací la conclusió, en la qual Jesús mateix continua essent l’únic centre de tot: «Jo sóc
el pa viu, baixat del cel. Qui menja aquest pa, viurà per sempre. Més encara: El pa que jo donaré és la meva
carn: perquè doni vida al món» (Jn 6,41‐51). Que Ell ens doni aquesta fe, i aquest pa!

«Feliç tu que has cregut!
Allò que el Senyor t’ha fet saber,
es complirà»
I el dimecres, el dia 15 d’agost, som convocats per a
celebrar que en Maria ja “s’ha acomplert del tot allò que
el Senyor li havia fet saber” (Lc 1,39‐56), fent servir
la salutació que li adreça Elisabet, la mare de Joan
Baptista, en l’escena de la Visitació que llegim.
Avui celebrem que, amb paraules de sant Pau (1Co
15,20‐27a), Maria ha estat assumpta al cel on “viu
gràcies al Crist”, perquè a ella li ha arribat “el moment que li correspon, després de Crist que ha estat el
primer” i ens assenyala el camí feliç de la fe, la lògica “d’haver cregut”: el cel!
Mentrestant, com Ella i amb Ella, continuarem cantant el Magníficat i lloant «Déu que em salva, perquè ha
mirat la petitesa de la seva serventa…, i s’ha recordat del seu amor.» Així tot és Pasqua!
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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, 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 11

19: Joan Bau i família

Diumenge 12

12:

Dimarts 14

9:

& Baptismes
• Diumenge, dia 5 d’agost:
S Mª Èlia Paracolls Rivero, filla de Joan i Purificación.
S Jan Porumb Franco, fill de Gabriel Adrian i Laura
Victoria.

& Enterraments
• Diumenge, dia 5 d’agost: Patrocinio Rubio Cruz,
95 anys.

19:
Dimecres 15

12:

Dijous 16

9:

Dissabte 18

19: Joan Mir Conca

Diumenge 19

12:

& Enterraments
• Dilluns, dia 6 d’agost: Matilde Canal Torrentó, 94
anys.

& Col·lectes
• Diumenge, dia 5 d’agost: 65,77 €.
• Llantions, mes de juliol: 131,10 €.

& Col·lectes
• Dimecres, dia 1 d’agost, Festa Major: 210,52 €.
• Diumenge, dia 5 d’agost: 150,17 €.
• Col·lectes Residència: 285,00 €.
• Donatius: 490,00 €.

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 938590340 i 938590637

Misses per celebrar
Diumenge 12

10: Ventura Viver

Dimecres 15

10:

Diumenge 19

10: Ventura Viver

PARRÒQUIA DE SANT FELIU
& Horari de misses
• Dilluns, dimecres i 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 11

20: Josep Devesa Benet (4t aniv.)

Diumenge 12

11: Joan Prat Mirambell

Dilluns 13

19: Per una intenció

Dimarts 14

20: Maria Vila Badosa

Dimecres 15

11: Maria Torra Torrescasana

Divendres 17

19: Joan Prat Mirambell

Dissabte 18

20:

Diumenge 19

11: Joan Prat Mirambell

Full i Diàleg: 0,50 €

