
Avui celebrem el diumenge 26 de durant l’any/A 

L’evangeli que hem escoltat avui, Mt 20, 1‐16a, ens parla d’una paràbola dels  treballadors  cridats a  treballar a  la 

vinya,  i aquesta paràbola ens mostra  la magnanimitat de Déu. Cal dir, en primer  lloc, que ens trobem davant una 

paràbola  i  que,  per  tant,  aquesta  narració  no  pot  ser  llegida  des  d’una  clau  humana,  amb  criteris  de  justícia 

distributiva o de política social.  

Com a resum, el seu contingut queda sintetitzat en tres punts: 

1. Déu no tracta els ésser humans segons la lògica de la productivitat del treball, sinó que cerca sempre el bé 

dels últims i dels menys privilegiats.  

2. La lògica de la bondat de Déu no és la il∙lògica dels gestors de l’economia i la política. 

3. La  solució  dels  problemes  que  avui  afecten  tantes  i  tantes  persones  no  vindrà  només  de  la  mà  dels 

economistes  o  dels  polítics,  sinó  del  canvi  de  mentalitat  de  les  persones  i  de  la  recuperació  del  sentit 

humanitari.  

Avui vivim en un món on l’economia preval per damunt de tot. I el criteri d’aquesta economia és valorar més els qui 

més produeixen, a la vegada que crea grans diferències entre els qui més tenen i els que menys i que, per no tenir, 

no tenen, molts cops, ni un lloc de treball per guanyar‐se la vida.  

L’evangeli d’avui ens fa veure la vida d’una altra manera. No és un tractat d’economia, sinó una manera d’entendre 

la  vida  a  l’estil  de  Déu.  Que  sapiguem,  doncs,  imitar  en  la  nostra  vida  la  gran  magnanimitat  de  Déu  i  siguem 

magnànims amb els qui ens envolten, sobretot amb els més febles.  

 

Aplec de Rocaprevera, 2020 
 

 Avui diumenge, dia 20 de setembre, se celebra la missa al santuari a les 11 del matí que 

presidirà  i en  la qual  farà  l’homilia mossèn  Joan Torra,  rector de  la parròquia de Sant 

Pere de Vacarisses. Demà dilluns, dia 21 de setembre, se celebra la missa a  les 11 del 

matí, recordant i pregant pels nostres germans difunts, especialment els que han mort 

l’últim any. Aquest dilluns no hi ha la missa a Sant Feliu a les 7 del vespre.  

A  la parròquia de Sant Feliu hi haurà  la missa dominical  a  les 9 del matí  (en el  sentit 

d’ajudar  les  persones  que  no  podran  assistir  a  la  missa  de  Rocaprevera  perquè 

l’aforament serà limitat al 75%) 
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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 19    19: -- 
Diumenge 20 12: Maria Riera Vilardell 
Dimarts 22 9: Esposos Joan Portús Arimany i Maria 

Rosa Noguera Sellarès  
Dijous 24 9:  
Dissabte 26   19: Família Oms Boixader  

  
 

Col·lectes   

• Diumenge, dia 30 d’agost: 50,55 €  

 

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 19      20: Esposos Joan Portús Arimany 
i Maria Rosa Noguera Sellarès   

Diumenge 20 11: Esposos Joan Portús Arimany i Maria 
Rosa Noguera Sellarès  

                      Mn. Rafael Portús Arimany 
Dilluns 21 19: Esposos Joan Portús Arimany i Maria 

Rosa Noguera Sellarès 
Dimecres 23 19: Mn. Rosendo Rafael 
Divendres 25 19: Mn. Rosendo Rafael 
Dissabte 26      20: Mn. Rosendo Rafael 
 
 
Col·lectes  

• Diumenge, dia 13 de setembre: 147,49 € 

 

 

 

 

 

 

 

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  
  
Misses per celebrar 

Diumenge 20     11: Família Tuneu Vila 
                             Família Alabern Canet 
Dilluns 21         11: Missa pels difunts 
 

 

Col·lectes   

• Diumenge, dia 13 de setembre: 36,10 €  

• Lampadaris: 161,74 €  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 

 
 
                                              
 

 Full i Diàleg: 0,60 € 
 

 

 

 

 

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. 

 

 


