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«Només  allò  que  surt  de

l’home, el pot contaminar»

Sense perdre gens de vista el que hem après en el

sermó del pa de vida de l’evangeli de Joan, avui

tornem al de Marc (Mc 7,1‐8a.14‐15.21‐23).

Què pot  fer malbé  el  cor de  l’home,  el que hi

entra o el que en surt? Ha de quedar clar que no

hi ha res que des de fora que pugui contaminar el

cor si la persona no ho vol. Només faltaria! Doncs

això tan evident Jesús ho ha de dir amb contundència als fariseus, tal com ja ho havien fet els profetes. Fins

i tot el compliment de ritus exteriors i de tradicions ancestrals, si no va acompanyat d’un cor net, no serveix

per a res. Purificant vasos i atuells, i rentant mans amb ritus i pregàries especials, no s’aconseguirà pas de

purificar el cor o de no contaminar‐lo. Si el cor no està ple de bondat i d’amor, tot el que en sortirà –tot!– estarà

contaminat i enverinarà tot al voltant. Cal cercar per damunt de tot la netedat del cor.

Consell pastoral interparroquial

Dilluns vinent, dia 3 de setembre, a les 9 del vespre, hi ha la primera reunió d’aquest

curs del Consell pastoral interparroquial, a la Rectoria de Sant Feliu. A més de la feina

habitual de programació en el començament del curs, cal anar posant en marxa tot el

que es va reflexionar en l’assemblea interparroquial del maig passat. Segur que ha de

representar canvis en coses que fem en la nostra pastoral.

Rocaprevera. Celebració comunitària de la Penitència

Diumenge, dia 16 de setembre, és la festa de la Mare de Déu de Rocaprevera, festa molt

important per a nosaltres, i la volem celebrar solemnement. Per això, dins dels actes

de preparació, anunciem que dijous vinent, dia 6 de setembre, a les 9 del vespre, al

Santuari, hi haurà una celebració comunitària de la Penitencia. S’afegeix a les que ja

fem normalment per Advent i Quaresma. Que ens ajudi a preparar‐nos degudament

per a la festa de la Mare de Déu.

Formació bíblica

Dissabte vinent, dia 8 de setembre, 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 8 de setembre, 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 11 de

setembre, 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 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 1 19:
Diumenge 2 12: Jaume Gorchs Vila (9è aniv)
Dimarts 4 9: Ventura Viver (greg.)
Dijous 6 9: Maria Arumí Carbonés
Dissabte 8 19:
Diumenge 9 12: Joan Fontserè (8è aniv.)

& Enterraments
• Dijous, dia 23 d’agost: Maria Arumí Carbonés, 89

anys.

& Col·lectes
• Diumenge, dia 26 d’agost: 122,52 €.

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 1 20: Ventura Viver (greg.)
Diumenge 2 11: Ànimes
Dilluns 3 19: Ventura Viver (greg.)
Dimecres 5 19: Jordi Mercader Arqués
Divendres 7 19: Ventura Viver (greg.)
Dissabte 8 20: Ventura Viver (greg.)
Diumenge 9 11: Joan Domènech Costa

& Enterraments
• Diumenge, dia 26 d’agost: Sabina Basco March, 83

anys.

& Col·lectes
• Diumenge, dia 26 d’agost: 154,97 €.

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 2 10: Ventura Viver (greg.)
Diumenge 9 10: Ventura Viver (greg.)

& Col·lectes
• Mes d’agost: diumenge, dia 5: 86,50 €; diumenge,

dia 12: 55,09 €; dimecres, dia 15: 61,05 €;
diumenge, dia 19: 50,51 €; diumenge, dia 26:
38,24 €. Lampadaris d’aquest mes: 735,87 €.

A G E N D A

& Interparroquial
• Dilluns vinent, dia 3 de setembre, a les 9 del vespre,

hi ha reunió del Consell Pastoral
Interparroquial, a la Rectoria de Sant Feliu.

• Dijous vinent, dia 6 de setembre, 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 7 de setembre, a 2/4 de 10 del
vespre, hi ha reunió de l’equip de catequistes
de tota la Vall del Ges, a la sala de reunions de
Rocaprevera. Cal preparar totes les activitats
conjuntes.

• Dissabte vinent, dia 8 de setembre, 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.

& Càritas Interparroquial
• Horari d’acolliment i atenció, cada dilluns, de 10

del matí a 12 del migdia, a la Rectoria de Sant
Feliu.

& Parròquia de Sant Feliu
• Dimarts vinent, dia 4 de setembre, a les 9 del

vespre, hi ha reunió dels animadors de cant
litúrgic de la parròquia, al pis de la Rectoria.

• Dimecres vinent, dia 5 de setembre, a les 8 del
vespre, hi ha reunió de la Junta del Casal de
Sant Feliu al mateix Casal.

& Parròquia de Montserrat
• Cada dilluns, a 1/4 de 9 del vespre, assaig del Cor

Parroquial, a l’església.

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

de Rocaprevera, al Santuari.

Full i Diàleg: 0,50 €


