
Saber allargar les mans, signe de saviesa 

Aquest diumenge, l’Esglèsia celebra la IV Jornada Mundial dels 

Pobres. Com cada diumenge, tenim tres lectures: la primera del llibre 

dels Proverbis (31,10-13,19-20,30-31); la segona: 1 Tessalonicens (5, 

1-6) i l’evangeli és de Mateu (25,14-30). Tant la primera lectura 

d’avui com el lema de la Jornada dels Pobres provenen de textos 

d’estil sapiencial. L’esposa que llegim en la primera lectura, és un 

exemple a seguir en un dia com aquest. Hem d’aprendre a compartir 

el que tenim amb els que no tenen res. És una dona que, a més de 

pensar en la seva família, «obre les mans als pobres, allarga el braç 

als indigents» i no és d’aquelles persones que «tenen les mans a les 

butxaques i no és deixen qüestionar per la pobresa, de la qual tot 

sovint són còmplices». Aquests darrers són exemples dels que viuen 

en la foscor, com diu avui l’apòstol en la segona lectura.  

L’oració de la col·lecta d’avui, ens recorda que la saviesa autèntica o 

felicitat només és plena quan servim Déu, autor de tots els béns. I la 

paràbola dels talents de l’evangeli, ho està dient de manera gràfica. 

En primer lloc afirma que tot el que les persones tenim a la nostra 

disposició pertany a Déu, no tenim res que no ho hàgim rebut. Per 

tant, és una crida a vèncer la temptació tan arrelada en tots de dir «això és meu i només meu». I si és meu, faig el 

que vull i com vull. Ens cal anar aprenent que tant l’univers, amb tota la seva bellesa i riquesa, com també la nostra 

pròpia vida, han estat posats per Déu a les nostres mans perquè en siguem «administradors» amb saviesa i 

responsabilitat.   

La campanya de Càritas  

Aquests any el grup joguines de Càritas, degut a les circunstàncies que vivim, no 

activarem el projecte “una joguina un somni”, no obstant això, farem la 

campanya entregant als nens un lot de joguines noves i reciclades. Per tant, les 

persones i famílies que vulguin col·laborar, podran fer entrega de joguines noves 

o reciclades, el dilluns i dimarts de 10 a 12 al local de Càritas. 
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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 14    19: Isidro Noguera 

Diumenge 15 12: Pere Albi Serra 

Dimarts 17 9: ---------- 

Dijous 19 9: --------- 

Dissabte 21     19:   

  
 

Col·lectes   

• Diumenge, dia 8 de novembre: 83,70 €  

 

 

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 14    20: Nicolasa Rodríguez 

Diumenge 15 11: Claudi Salarich Planas (4t aniv.) 

Dilluns 16 19: ------- 

Dimecres 18 19: ------- 

Divendres 20  19: -------- 

Dissabte 21      20: --------- 

 
 

 

Col·lectes  

• Diumenge, dia 8 de novembre: 150,47 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 15     10:  Martí Alabern Camprodon 

 

 

Col·lectes   

• Diumenge, dia 8 de novembre: 52,20 €  

• Lampadaris: 223,02 € 

  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 

 

    

 
 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 


