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«Nosaltres hem cregut…»

Sí, Senyor! Nosaltres hem cregut. Més ben dit: t’hem cregut!

T’hem conegut, t’hem escoltat, t’hem acompanyat, t’hem vist

a  fer  tants signes meravellosos…, que en  tu, Senyor  Jesús,

hem besllumat el rostre i la presència del mateix Déu. Gràcies

a tu, se’ns ha il∙luminat la vida i comencem a veure clar cap

on  hem  de  caminar,  què  ens  dóna  sentit,  on  es  troba  la

felicitat. Degut  a  tu,  el  nostre  cor  va  tenint  una  joia  tan

profunda, una alegria tan immensa i inexplicable, que la vida

s’ha transformat. Tu ens has convertit en persones noves.

Què  faríem,  Senyor,  sense  tu?  Com  ens  quedaríem  si  et

perdíem? Només tu ens has obert la vida a horitzons divins

que transcendeixen qualsevol llindar pensable. Sense tu, tot

tornaria a ser fosc, tornaríem a caminar errants, temerosos de

nosaltres i dels altres.

Saps què, Senyor? És que ens hem adonat que ens has obert

un camí que no és només racional, tot i que és ben raonable.

Quantes coses aprenem amb  tu! Quina escola de vida. No

parem d’admirar‐nos‐en.

Perquè amb tu i de tu hem après l’Amor, així, amb majúscula, per a cada dia de la vida. És inabastable el camí

de l’Amor que porta a l’Amor i està ple d’Amor. Així és la taula de l’Eucaristia.

Senyor!, amb Pere (Jn 6,60‐69) també et diem: a qui aniríem?; t’hem cregut, t’estimem, i sabem que ets el Sant

de Déu! Què minsa que és la nostra fe, però com n’és de sòlida. Tu la fas així. Gràcies, Senyor Jesús!

A punt de començar un nou curs

Perquè dissabte 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. Dilluns fem ja la reunió del Consell de Càritas.

Divendres,  darrer  dia  d’agost,  ens  trobem  amb  l’equip  de

catequistes  per  engegar  totes  les  coses  necessàries  per  al  curs,

perquè fa falta per les novetats que hi haurà. Ben aviat hi haurà la

reunió 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 25 19:
Diumenge 26 12:
Dimarts 28 9: Josep Cubí
Dijous 30 9: En acció de gràcies
Dissabte 1 19:
Diumenge 2 12: Jaume Gorchs Vila (9è aniv)

& Enterraments
• Dimarts, dia 21 d’agost: Joaquim Pujol

Casadesús, 90 anys.
• Dimarts, dia 21 d’agost: Montserrat Pastor

Callejón, 63 anys.

& Col·lectes
• Dimecres, dia 15 d’agost: 40,61 €.
• Diumenge, dia 19 d’agost: 74,15 €.

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 25 20: Joan Surribas Masramon (6è aniv.)
Diumenge 26 11: Anna Sala.

Xavier Casabella Font (9è aniv.)
Dilluns 27 19: Per una intenció

Montserrat Bardolet Sellarès (2n aniv.)
Dimecres 29 19: Ànimes
Divendres 31 19:
Dissabte 1 20:
Diumenge 2 11:

& Enterraments
• Dijous, dia 16 d’agost: Encarnació Garrigó

Barceló, 82 anys.

& Col·lectes
• Dimecres, dia 15 d’agost: 77,48 €.
• Diumenge, dia 19 d’agost: 125,49 €.

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 26 10: Devots
Diumenge 2 10:

A G E N D A

& Interparroquial
• Divendres vinent, dia 31 d’agost, 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,
amb totes les novetats que hi haurà.

& Càritas Interparroquial
• Dilluns vinent, dia 27 d’agost, a les 9 del vespre, hi

ha reunió del Consell de Càritas
interparroquial, a la Rectoria de Sant Feliu. Es
preveuen canvis de funcionament de cara al nou
curs i per això cal reunir-se ben aviat.

& Santuari de Rocaprevera
• Dimecres vinent, dia 29 d’agost, a les 9 del vespre,

a la sala de reunions del Santuari, hi ha reunió
de la Comissió parroquial per al Santuari.

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

Full i Diàleg: 0,50 €


