
Avui celebrem el diumenge 27 de durant l’any - A 
 
Les lectures d’aquest diumenge tenen com a fil conductor la fidelitat. Amb un llenguatge amorós (Is 55, 1-7 i 
el Sl 79) expressen la relació de vida i fe, entre el poble d’Israel i Déu: «dedico aquest cant al meu enamorat». 
El cant de «l’enamorat a la seva vinya» és el cant de l’amor de Déu envers el poble d’Israel que estima, però 
que no li correspon «n’esperava justícia, però no hi ha sinó injustícies; n’esperava bondat, però hi sent el clam 
dels oprimits». Ens pot fer pensar en formes esbiaixades d’estimació de força homes i dones, d’avui i de 
sempre. Des de la fe comptem que «Déu és fidel» (1 Pe 4,19), encara que nosaltres no li siguem fidels. 
L’Evangeli, referint l’alꞏlegoria de la vinya, presenta la paràbola dels vinyaters rebels i homicides (Mt 21, 33-
43). En un context de confrontació, primer es descriu la rebelꞏlia violenta i cruel dels vinyaters, fins assassinar 
l’hereu. Perquè ho volen tot, l’heretat i la collita. Després, se’n segueix la interpelꞏlació: «què farà l’amo de 
la vinya?». Semblaria que s’ha de desfer d’ells, però, no. És que la reacció de l’amo no és destruir la vinya, el 
seu poble, el món que estima entranyablement, en el qual creu, i espera que fructifiqui. Condemna els vinyaters 
responsables de la injustícia, i transfe-reix la vinya a d’altres «que li donin els fruits al temps de la verema». 
Tanmateix, aquests estimats de Déu som nosaltres, i el que més ens escau és que siguem fidels! L’important 
és descobrir-nos estimats de Déu, i entrant en aquest corrent d’amor, ja se’n seguirà la fidelitat expressiva en 
donar fruit: «pels seus fruits els coneixereu» (Mt 7,16). Aquests també som nosaltres, les nostres comunitats 
cristianes. Hi trobarà fruits de justícia i de bondat? A qui, o a què, som fidels? Quines són les nostres fidelitats 
i les nostres infidelitats? Quins fruits de justícia, de bondat fem expressius en la vida? Això també ens pot 
suggerir que Déu ha confiat aquest nostre món a les nostres mans, perquè el fem més a mida humana. En 
aquesta línia estem, si maldem –i, especialment, pels temps que passem– perquè fruiti la bondat, la justícia i 
la pau en el món englobant. 
 

[Recordatori] Inscripcions per a la Catequesi 
 

La setmana passada, vam fer les inscripcions per al primer i el segon curs 
de la Catequesi. És possible que hi hagi persones que no hagin pogut 
apuntar el seu fill o filla i és per això que encara temim les portes obertes 
fins el dia 11 d’octubre. Les inscripcions es faran els dies del despatx 
parroquial. A la parròquia de Montserrat, cada divendres de 8 a 9 del 
vespre, al despatx del Centre Cívic, i a la parròquia de Sant Feliu, dilluns 
de 8 a 9 del vespre i dimecres d’11 a 1 del migdia, al despatx parroquial 
de Sant Feliu. Pel que fa a la Catequesi de Confirmació, les inscripcions es 
faran en els horaris de despatx parroquial. Feu‐ho saber! Per qualsevol 

dubte o si necessiteu altres informacions, podeu trucar al 93 859 03 40 o al 623 39 77 13 

parroquiesdetorello.com                                                                      parroquiesdetorello@gmail.com
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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 3    19: Missa d'acció de gràcies 
Diumenge 4 12: Missa d'acció de gràcies 
Dimarts 6 9:  Domènec Vila Soldevila i família 
Dijous 8 9:  
Dissabte 10     19: Ricard Cuesta Ruiz (40è aniv.) 

  
 

Col·lectes   

• Diumenge, dia 27 de setembre: 83,50 €  

• Lampadaris: 48,75 € 

 

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 3      20:   
Diumenge 4 11: Mn. Rafel Portús Arimany 
                            Lluís Llagostera Bardolet (10è aniv.) 
Dilluns 5 19: Mn. Rosendo Rafael 
Dimecres 7 19: Mn. Rosendo Rafael 
Divendres 9  19: Mn. Rosendo Rafael  
Dissabte 10      20:  
 
 
Col·lectes  

• Diumenge, dia 27 de setembre: 161,79 € 

• Càritas: 100 € 

 

 

 

 

 

 

 

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 4     10: Mn. Rosendo Rafael 
 

 

Col·lectes   

• Diumenge, dia 20 de setembre: 23 €  

• Lampadaris: 273,66 € 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 

 
 
 

                                        
 

 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. 

 

 


