
Avui celebrem el diumenge 12 de durant l’any (A) 
Avui celebrem el diumenge 12 de durant l’any A. el text 
del diumenge anterior (que no es va llegir perquè era 
Corpus) mostrava com Jesús crida i envia els dotze 
apòstols a anunciar el Regne i a alliberar tothom dels 
seus mals. L’evangeli d’avui continua el «discurs 
missioner» de Jesús, segons Sant Mateu.  

La frase que més repeteix el text és «no tingueu por», 
no temeu. Perquè llavors, com ara, costa de confessar 
la fe sense complexes. És veritat que podem presentar 
l’exemple de molts germans i germanes nostres que 
donen testimoni de Jesucrist, voltats d’hostilitat. La 
primera lectura ens ha parlat de Jeremies i cada any un 
bon nombre de missioners i de missioneres són 
immolats per la fidelitat a l’Evangeli. Això forma part de 
la cara lluminosa de l’Església, de la qual ens sentim 
legítimament joiosos. Però hi ha també la cara fosca: 
sovint ens deixem condicionar massa per un cert 
ambient d’incredulitat i no actuem tal com el nostre cor  
ens diu que hauríem d’actuar. És difícil avui sentir 
parlar de Déu, fins i tot en les converses familiars… la 
por ens fa malbé, ens paralitza, ens fa sentir inferiors a 
allò que realment som, ens treu possibilitats…. 

Avui Jesús ens diu: «No tingueu por». I ens fa adonar que valem molt. Perquè és evident que 
la missió que Ell encomanava als seus no seria gens fàcil. A ell mateix el van menysprear i el 
van dur a la mort. Nosaltres, seguidors seus, no podem esperar pas que ens vagi d’una altra 
manera. Però això no ha de fer-nos por, perquè tenim Jesús al nostre costat! Tenim la Verge 
Maria que implora sempre per nosaltres! Tenim els sants i àngels de Déu que ens ajuden en el 
nostre camí i en la vida de cada dia. Que tingueu tots un bon diumenge! 
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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 20:     19:  Lluís Camprubí Nogué 

    Joan Quintana Costa 
Diumenge 21: 12:  
Dimarts 23:  9: 
Dijous 25:  9:   Missa d’acció de gràcies 
Dissabte 27: 19:  Josep Font Puigferrer (14è aniv.) 

    Joan Mir Conca 
  

 Enterraments  

 Dimecres, dia 10 de juny: Jaume Suriñach Font, 94 
anys 
 

 Col·lectes   

• Diumenge, dia 14 de juny: 319,80 € (Càritas) 
  

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 20   20:   Joan Ginebra
Diumenge 14  11:  
Dilluns 15  19:      
Dimecres 17  19:     
Divendres 19 
Dissabte 20 

19: 
20:    

       

Enterraments  

 Dimecres, dia 10 de juny: José Arcos Hidalgo, 
85 anys 

 
 

 Col·lectes  

• Diumenge, dia 14 de juny: 454,67 € (Càritas) 
 
 

 
 
 
 
 

 
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  
  
Missa per celebrar 

Diumenge 21      10:  

 

Col·lectes   

• Diumenge: ……..€  

• Lampadaris: ………… €  

  

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.  

 

 

 
 
 
   

Full i Diàleg: 0,60 €  
 

 

 


