
La societat actual ha d’aprendre a viure l’estil de Jesús 
Avui vivim en una societat on abunden els polítics, els 
demagogs, les firmes comercials que afalaguen 
contínuament i fan grans promeses: menys hores de 
treball, pujada de pensions, millora del nivell de vida, 
etc.; promeses que després els fets s’encarreguen de 
desmentir. Aquesta manca de coherència ha provocat 
una gran desconfiança i ha deixat la societat molt ferida 
i malalta. 

Jesús en canvi, és veritable, autèntic, no enganya, és 
realista i coherent; per això, és digne de crèdit i de 
confiança. No el preocupa, ni busca el seu prestigi, ni la 
seva glòria; la seva gran causa és el bé de l’home, 
perquè aquesta és la causa del seu Pare, que sap donar 
coses bones als seus fills, que fa sortir el sol per a tots 
sense excepció.  

Però Jesús és conscient que la llum fa mal als ulls 
malalts, que per això la rebutjaran. Jesús és la veritat, 
però la veritat no interessa als que volen viure en la 
mentida i en l’engany; per això, intentaran tenir-la 
oculta o eliminar-la. Jesús és la pau; però la seva pau 

entrarà en conflicte amb la pau que desitja el món; ja que la pau que vol i proclama Jesús, és 
una pau basada en la veritat, en la justícia, en la llibertat i en el perdó. 

El Regne de Déu suscitarà una tremenda oposició per part del món fins a tal punt que el 
portaran a la creu. Jesús ho sap i vol que els seus seguidors coneguin el risc que comporta 
seguir-lo i col·laborar en la seva missió. Però malgrat tot, sabem que Jesús està sempre amb 
nosaltres. No hem de tenir por perquè no ens deixarà mai! 
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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 27:     19: Josep Font Puigferrer (14è aniv.) 

Joan Mir Conca 
Diumenge 28: 12: Carles Ferran Calderó 

Xavier Ferran Calderó 
Dimarts 30: 9:   Carles Ferran Calderó 

          Xavier Ferran Calderó 
Dijous 2: 9:   Carles Ferran Calderó 

Xavier Ferran Calderó 
Dissabte 4: 19: Carles Ferran Calderó 

          Xavier Ferran Calderó 
  

 Enterraments  
 ……………………….. 

 
Col·lectes   

• Diumenge, dia 21 de juny: 75,17 €  

 

  

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 27   20:    
Diumenge 28  11: Joan Bassas Guillamet
Dilluns 29  19:  Carles Ferran Calderó

Xavier Ferran Calderó 
Dimecres 1  19: Carles Ferran Calderó, 

Xavier Ferran Calderó

    
Divendres 3 
 
Dissabte 4 

19:Carles Ferran Calderó, 
Xavier Ferran Calderó 
20: Carles Ferran Calderó,
Xavier Ferran Calderó 

       

Enterraments  
 ………………… 

 
 Col·lectes  

• Diumenge, dia 21 de juny: 222,98 € 

• Donatiu Càritas: 150 € 

 

 

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 28      10: Esposos Ramon Prat Tarrés i   

Maria Bofill Luis 

Carles Ferran Calderó 

 Xavier Ferran Calderó 

 

Col·lectes   

• Diumenge dia…. :……..€  

• 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.  

  Dilluns vinent, dia 28 de juny, a les 4 de la tarda, 

hi ha reunió del Consell de Càritas   

interparroquial, a la rectoria de Sant Feliu. 

 Dilluns vinent, dia 29 de juny, a les 8 del vespre, 

hi ha reunió del Consell de Pastoral 

interparroquial, a la rectoria de Sant Feliu. 

 

Santuari de Rocaprevera 

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

de Rocaprevera, al santuari. 
 

Les primeres comunions d’aquest any (2020) 

 A la parròquia de Sant Feliu: diumenge dia 5 de 

juliol i diumenge dia 12 de julio 

 A la parròquia de la Mare de Déu de Montserrat: 

diumenge, dia 19 de juliol 

 

 
 
 
 
   

Full i Diàleg: 0,60 €  


