
«ACCEPTAR O REFUSAR ÉS PROPI DE LA LLIBERTAT HUMANA» 

Parlant de la llibertat de l’home, avui en la primera lectura, del libre de Jesús fill de Sira, veiem 
que l’home, amb la seva llibertat, pot escollir entre el bé o el mal (foc o aigua). El Senyor deixa 
lliure l’home perquè decideixi entre la vida o la mort. És una prova a la mateixa consciència 
humana i a saber escollir el bé i no el mal. Aquesta ha de ser la saviesa humana de la qual 

parla sant Pau en la segona lectura als Corintis. 
Déu ens ha revelat la seva saviesa divina, el seu 
admirable projecte de salvació. Hem de saber 
descobrir aquesta saviesa i acceptar aquest pla 
salvador, no fos cas que l’ignoréssim. Acceptar o 
refusar és propi de la llibertat humana, tot depèn 
de la decisió que fem per Déu. Avui som 
convidats a escoltar aquesta paraula de Déu i a 
fer una decisió seriosa i personal pel Regne de 
Déu.  

Aquesta decisió per Déu suposa també el 
compromís concret per dur a terme els exemples 
evangèlics d’avui sobre la reconciliació, l’adulteri, 
el divorci i la veritat. Ser fidels a la llei de Déu, 
complint-la amb fidelitat i generositat. Jesús ens 
convida a complir els preceptes per amor a Déu 
i al proïsme.  

Els cristians hem de complir els manaments, tant 
de Déu com de la mateixa Església, perquè no 
són només consells, estan per damunt del nostre 
criteri i dels nostres sentiments. Sempre és 

millor obeir que criticar i no fer res. Procurem que no ens manqui l’amor de Déu per poder ser 
sempre fidels als seus manaments. La llei no mana res que no sigui possible. Tot ho podem fer 
amb la força d’Aquell que ens conforta. Per damunt de la lletra de la llei hi ha l’esperit de la 
llei, que és l’amor de Déu. 
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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.   
93 859 03 40 

  

Misses per celebrar  
Dissabte 15: 19:  
Diumenge 16: 12:  
                             
Dimarts 18:  9:  
Dijous 20:  9:  
Dissabte 22: 19:  

  
 Enterraments  
  
• ……… 
 
 Col·lectes   

• Diumenge, dia 09 de febrer: 74,42€ 
 

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 del migdia.  Tel: 
93 859 03 40 

  Misses per celebrar  

Dissabte 15  20: Mn Xavier Bardolet 

Sellarès (20è aniv.)  
Diumenge 16  11:   
Dilluns 17  19:      
Dimecres 19  19:     
Divendres 21 
Dissabte 22       

19:  
20:   

       

Enterraments  
Dimarts, dia 9 de febrer: Josep Puig i Puigoriol, 
54 anys (enterrament al tanatori de Torelló) 

 
 Col·lectes  
• Diumenge, dia 9 de febrer: 189,91 €  
• Donatiu Càritas: 50 € 
 

SANTUARI DE ROCAPREVERA 
 Horari de misses  
• Diumenges i festes: a les 10 del matí.  
Despatx:  a la parròquia de Sant Feliu o de 
Montserrat.   
93 859 03 40 i 93 859 06 37  
  
Missa per celebrar 

Diumenge 9      10:  

 

Col·lectes   

• Diumenge, dia 9 de febrer: 157,05 €  

 

 

AGENDA  
   
Activitats  Interparroquials  

  Càritas: Horari d'acolliment i atenció, 
cada dilluns, de 10 del matí a 12 del migdia, 
a la rectoria de Sant Feliu.  

 

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.  
 
Parroquia de Sant Feliu 
• Dilluns vinent, dia 17 de febrer, a les 8 del 
vespre, hi ha reunió de l'equip de la 
Campanya Solidària, a la rectoria de Sant 
Feliu.   
  

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Full i Diàleg: 0,60 €  


