
Som capaços de donar una bona collita 
Aquest diumenge 15 de durant l’any/A, considerem la 
paràbola del sembrador. El missatge que Jesús vol 
donar-nos és clar: Déu és generós tot sembrant, però la 
concreció dels fruits de la seva sembra depenen també, i 
alhora, de la nostra lliure correspondència. Que el fruit 
depengui de la terra on cau és quelcom que l'experiència 
de tots els dies ens ho confirma. Com cada diumenge, 
nosaltres som convidats a acollir les paraules que Jesús 
ens ofereix. I no només en l’homilia, sempre limitada, 
sinó també a través de la lectura i reflexió d’aquesta 
paraula, feta personalment, o en família, o bé en un grup 
de fe. Per això el text de l’evangeli diu que Jesús els va 
parlar «molta estona». Sembla  lògic, doncs, que també 
nosaltres dediquem molta estona a l’escolta de les 
paraules de Jesús.  

Aquesta escolta fa possible que la llabor que Jesús ha sembrat (la seva paraula que escoltem cada dia) germini 
en la nostra vida. Com ho sabem, sembrar i collir són processos lents, pacients, que demanen el seu temps. 
Nosaltres també hem de buscar temps per parlar amb Jesús, per llegir la seva paraula i sobretot, temps per la 
pregària. Una bona pregària i una bona reflexió també necessiten aquest temps: cal pensar i repensar les 
paraules del Senyor i d’intentar a posar-les en pràctica.  

Hem de saber que cadascú te una missió i un paper especial en aquest món. Però per la feblesa humana, tots 
podem ser infidels a la sembra! Però aixó no ens hauria de preocupar perquè també sabem que som capaços 
de donar una collita inimaginable, malgrat no conèixer prou allò que Déu és capaç de fer de nosaltres. La 
paràbola d’avui, ha d’ajudar, no tant a veure allò de negatiu que hi ha en nosaltres, sinó tot el contrari: a fixar-
nos en les possibilitats reals d’una gran collita, que Déu ha regat. Ell, el sembrador, ens ha destinat a donar 
fruit, i un fruit que duri. «La glòria del vostre Pare és que doneu molta de fruit» ens diu Jesús. Aquesta és la 
vocació a la qual Déu ens crida, i Déu és fidel.  
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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 11         19:  
Diumenge 12    12: Mercè Adam Huix 
Dimarts 14      9:  
Dijous 16      9:  
Dissabte 18    19: Família Oms Boixader 

  
 Enterraments  

 Divendres, dia 30 de juny: Josep Fajula Teixidó, 

93 anys  

 Dissabte, dia 4 de juliol: Charles Boye, 48 anys 

 Dimarts, dia 7 de juliol: Emília Vila Eslava, 90 anys  

Col·lectes   

• Diumenge, dia 5 de juliol: 85,40 €  

 

  

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 11  20: Difunts de la família Vivet Soler
Diumenge 12  11: Francesca Serra Armengou
Dilluns 13  19: Domingo Valencia Vila 
Dimecres 15  19: Carme Sala Bonada; Carme 

Romaní; Domingo Valencia Vila
Divendres 17 
Dissabte 18 

19: Domingo Valencia Vila 
20:   

     

Enterraments  

 ………………… 

 
 Col·lectes  

• Diumenge, dia 5 de juliol: 116,32 € 

 
 
 
 
 
 

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:  

 

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 12 
de juliol 

 A la parròquia de la Mare de Déu de Montserrat: 
diumenge, dia 19 de juliol 

 

 
 
 
 
   

Full i Diàleg: 0,60 €  
 

 

 


