
«FRATELLI TUTTI», la tercera encíclica del Papa Francesc 

En la festa de Sant Francesc d'Assís el papa Francesc féu 

pública la tercera encíclica del seu pontificat amb el títol 

«Fratelli tutti» sobre la fraternitat i l'amistat social. És 

l'encíclica més social del Papa. El text de l'encíclica va ser signat 

a Assís, el dissabte 3 d'octubre, després de la celebració de 

l'eucaristia presidida pel papa Francesc amb la comunitat 

franciscana. Aquesta encíclica segueix les anteriors signades per 

Francesc: «Lumen fidei», sobre la fe, publicada el 29 de juny del 

2013, i «Laudato sí», sobre la cura de la casa comuna, publicada 

el 24 de maig del 2015. 

Quins són els grans ideals, però també els camins concrets a recórrer per als qui volen construir un món més just i 

fratern en les seves relacions quotidianes, en la vida social, en la política i en les institucions? Aquesta és la 

pregunta a la qual pretén respondre, principalment, «Fratelli tutti»: el Papa la defineix com una «encíclica social» 

que pren el seu títol de les «Admonicions» de sant Francesc d'Assís. L'encíclica vol promoure una aspiració mundial 

a la fraternitat i l'amistat social, a partir d'una pertinença comuna a la família humana, del fet de reconèixer-nos 

com a germans perquè som fills d'un sol Creador, tots en la mateixa barca i, per tant, necessitats de prendre 

consciència que en un món globalitzat i interconnectat només podem salvar-nos junts. 

En  aquest ancíclica el Papa ens mostra que la fraternitat ha de promoure's no sols amb paraules sinó amb fets. 

Fets que es concretin en la «millor política», aquella que no està subjecta als interessos de les finances, sinó al servei 

del bé comú, capaç de posar al bell mig de la dignitat de cada ésser humà i assegurar el treball a tots, perquè 

cadascú pugui desenvolupar les seves pròpies capacitats. Una política que, lluny dels populismes, sàpiga trobar 

solucions al que atempta contra els drets humans fonamentals i que vagi adreçada a eliminar definitivament la fam i 

el tràfic de persones. Al mateix temps, subratlla que un món més just s'aconsegueix promovent la pau, que no és 

únicament l'absència de guerra, sinó una veritable obra «artesanal» que ens implica a tots. 

 
  [Recordatori] Ajuda a la teva parròquia 

Les parròquies, per a tirar endavant la seva tasca pastoral i mantenir les instal·lacions 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 col·laborar 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 la teva parròquia trucant al 93 859 03 40 o al 623 

39 77 13 (whatsapp). 
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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 17    19: Esposos Jaume Buxasa i  

Conxita Colominas 

Diumenge 18 12:  

Dimarts 20 9:   

Dijous 22 9:  

Dissabte 24     19: Pilar Teixidor Portabella (56è aniv.) 

                           Joan Quintana Costa 

  
 

Col·lectes   

• Diumenge, dia 11 d'octubre: 62,77 €  

 

 

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 17     20:  Joan Oller Gorchs 

Diumenge 18 11: Mn. Rafel Portús Arimany 

Dilluns 19 19:  

Dimecres 21 19:  

Divendres 23  19:  

Dissabte 24      20:   
 

 

Col·lectes  

• Diumenge, dia 11 d'octubre: 63,32 € 

 

 

 

 

 

 

 

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 18     10: Montserrat Calderó Saderra  

 

 

Col·lectes   

• Diumenge, dia 11 d'octubre: 42,20 €  

• Lampadaris: 261,34 € 

  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 

 
 

 
 

 
                                        
 

 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. 

 
 
 Inscripcions a la catequesi 
 

Podeu continuar inscrivint els vostres fills i 

filles a la catequesi els dies del despatx 

parroquial:  

- a la parròquia de Montserrat, cada  

divendres de 8 a 9 del vespre, al  

despatx del Centre Cívic 

- 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.  

 

Feu‐ho saber! Per qualsevol dubte o si necessiteu 

altres informacions, podeu trucar al 93 859 03 40 

o al 623 39 77 13 


