
Veniu a mi tots els qui esteu cansats i afeixugats,                     
i jo us faré reposar 

Aquest diumenge, Jesús ens mostra dues realitats que el defineixen: que Ell és el qui coneix el Pare amb 
tota la profunditat i que Ell és «benèvol i humil de cor». També hi podem descobrir dues actituds que ens 
calen per a poder entendre i viure el que Jesús ens ofereix: la senzillesa i el desig d'apropar-nos a Ell.  
Als savis i entesos sovint els és difícil entrar en el misteri de Regne, perquè no estan oberts a la novetat de 
la revelació divina; Déu no deixa de manifestar-se, però ells creuen que ja ho saben tot i, per tant, Déu ja no 
els pot sorprendre. Els senzills, en canvi, com els infants en els seus millors moments, són receptius, són 
com una esponja que absorbeix l'aigua, tenen capacitat de sorpresa i d'admiració. També hi ha excepcions, 
i fins i tot hi ha entesos en ciències humanes que poden ser humils pel que fa al coneixement de Déu. En el 
Pare, Jesús troba el seu repòs, i la seva pau pot ser refugi per a tots aquells que han estat malmenats per 
la vida. Jesús és humil, i la humilitat és germana de la senzillesa. Quan aprenem a ser feliços a través de la 
senzillesa, moltes complicacions es desfan, moltes necessitats desapareixen, i a la fi podem reposar. Jesús 
ens convida a seguir-lo; no ens enganya: estar amb Ell és portar el seu jou, assumir l'exigència de l'amor. 
No se'ns estalviarà el sofriment, però la seva càrrega és lleugera, perquè el nostre sofriment no ens vindrà 
a causa del nostre egoisme, sinó que sofrirem només el que ens cal i prou, per amor i amb l'ajuda de l'Esperit.  

Ajuda a la teva parròquia 

Les parròquies, per a tirar endavant la seva tasca pastoral i mantenir les instalꞏlacions de manera adequada, 
necessiten un suport econòmic que no pot provenir d’enlloc més que de la contribució econòmica dels fidels 
i d’aquells que volen donar suport a la tasca eclesial, siguin o no cristians. Cal, doncs, que ens sentim urgits 
a colꞏlaborar tant com puguem a ajudar la nostra parròquia. Per afrontar l’impacte del COVID-19 durant el 
període de confinament, el Bisbat de Vic ha iniciat una campanya de recollida de donatius pel sosteniment 
econòmic de les seves parròquies. Fes el teu donatiu a www.parroquies.bisbatvic.org. 

 

       Diàleg de les parròquies a la ràdio 
 
Dissabte vinent, dia 11 de juliol, de 9 a 10 del matí i 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 serà 
dimarts, dia 14 de juliol, de 8 a 9 del vespre. 
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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 4:       19:  
Diumenge 5: 12:  
Dimarts 7:  9:  Domènec Vila Soldevila i família 
Dijous 9:  9:   
Dissabte 11: 19: 

  
  
Col·lectes   

• Diumenge, dia 28 de juny: 51,75 €  

• Llantions : 48,77€ 

 

  

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 4   20:    
Diumenge 5  11:  
Dilluns 6  19: Josep Homs Ausiró 
Dimecres 8  19:    
Divendres 10 
Dissabte 11  

19: 
20: Difunts de la família  
      Vivet Soler    

       

Col·lectes  

• Diumenge, dia 28 de juny: 107,70 € 

• Lampadaris: 61,33€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 12     10: Josep Homs Ausiró 

 

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. 

  

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 juliol 

 A la parròquia de la Mare de Déu de Montserrat: 

diumenge, dia 19 de juliol 

 
 

 
 
 

Full i Diàleg: 0,60 €  
 


