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«No us fieu de…»
Al cor del temple de Jerusalem on ha arribat amb
els seus deixebles acabant el camí començat
Galilea, Jesús es posa a “instruir la gent”, ens diu
avui l’evangelista (Mc 12,38‐44).
La primera part del fragment és molt dura: «No
us fieu dels mestres de la Llei», diu a casa d’ells.
No us en fieu perquè només són aparença, feta de
vestits especials, amb filactèries ben llargues
només “per fer‐se veure” i per reclamar privilegis, inflats de pregàries pomposes, però buides. No us en fieu
perquè no es cuiden d’allò que segons la Llei s’haurien de cuidar, és a dir, de la protecció de viudes i orfes que
són els més desprotegits de la societat i per als quals la Llei demana –ara sí!– una atenció absolutament
preferent. Diu Jesús que “devoren els béns que correspondria a les viudes” sense adonar‐se que ells haurien
de ser les mans de Déu per a fer arribar la vida a aquests que no tenen cap més manera de viure, és a dir,
només poden viure “gràcies a Déu”. Per això espetega finalment: «Són els qui seran judicats més
rigorosament.»
No us en fieu! Diguin el que diguin! El Temple de Déu hauria de ser el lloc on es mostrés que sempre s’ha
d’actuar d’acord amb aquesta caritat que fa anar més enllà de la Llei i del seu compliment. No us en fieu pas!

«Fieu‐vos de…»
Fieu‐vos, en canvi dels fets i no de les paraules.
Fieu‐vos de les persones que amb les seves obres
mostren com és el seu cor. Aleshores veiem com
Déu, l’Amor de Déu, vessa bondat en ells.
És la bondat entranyable de la viuda de Sarepta
que sentim a la primera lectura (1Re 17,10‐16) que
es va fiar del profeta Elies quan li demanava una
cosa aparentment injusta, i va saber posar la vida de l’altre per davant de la seva. Ella havia donat vida, i Déu
li va correspondre donant‐li vida i aliment enmig de la negror de la mort i la fam.
És la lliçó de vida que Jesús veu a la sala del tresor del Temple. El tresor de veritat no és pas el diner i la riquesa
que allà s’acumula, sinó és el cor d’aquella dona que Jesús lloa: «Us dic amb tota veritat que aquesta viuda
pobra és la que ha donat més de tots; els altres han donat del que els sobrava, però ella, que ho necessitava per
a viure, ha donat tot el que tenia.» Les «dues monedes de les més petites» de la viuda pobra són el tresor més
gran mai imaginat: tenen valor diví! Nosaltres, ho sabrem entendre?
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Campanya Germanor
De nou amb el lema “Amb tu som una gran família”, avui diumenge, dia 11 de novembre, hi ha la
Campanya de Germanor. Les col∙lectes hi aniran íntegrament destinades. Disculpeu, però no vàrem
poder avisar diumenge passat.

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 10

19:

Diumenge 11

12:

Dimarts 13

9: Montserrat Calderó Saderra

Dijous 15

9:

Dissabte 17

19:

Diumenge 18

12: Matilde Codony Pujolassos

& Col·lectes
• Dijous, dia 1 de novembre: 72,98 €.
• Diumenge, dia 4 de novembre: 98,96 €.
• Full i Diàleg, pastisseries: 139,00 €.
• Col·lectes Residència: 250,00 €.
• Donatius: 370,00 €.

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 11

10: Martí Alabern Camprodon

Diumenge 18

10: Jaume Roura Sala (5è aniv.)
Fortià Bardolet Pujol

& Enterraments
• Dilluns, dia 5 de novembre: Roser Puig Barris, 96
anys.
& Col·lectes
• Dijous, dia 1 de novembre: 60,12 €.
• Diumenge, dia 4 de novembre: 97,46 €.
• Llantions, mes d’octubre: 90,67 €.

AGENDA
& 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
& 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 10

20: Mercè Font Jofre (6è aniv.)

Diumenge 11

11: Antònia Vila Salvans

Dilluns 12

19:

Dimecres 14

19:

Divendres 16

19:

Dissabte 17

20: Claudi Salarich

Diumenge 18

11: Ànimes

& 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 €

