
 

  «La glòria del meu 
Pare és que doneu 

molt de fruit» 

Avui, l'Evangeli presenta l'al·legoria del cep i de 

les sarments. Crist és el cep veritable, nosaltres 

som les sarments i el Pare és el vinyater. El 

Pare vol que donem molt de fruit. És lògic. Un 

vinyater planta la vinya i la cultiva perquè 

produeixi fruit abundant. Si nosaltres muntem 

una empresa, voldrem que rendeixi. Jesús 

insisteix: «Sóc jo qui us he escollit a vosaltres i us he confiat la missió d'anar pertot arreu i donar fruit» (Jn 

15,16). Ets un escollit. Déu s'ha fixat en tu. Pel baptisme t'ha empeltat al cep que és Crist. Tens la vida de 

Crist, la vida cristiana. Posseeixes l'element principal per a donar fruit: la unió amb Crist, perquè «les 

sarments, si no estan en el cep, no poden donar fruit» (Jn 15,4). Jesús ho diu taxativament: «Sense mi no 

podeu fer res» (Jn 15,5). «La seva força no és sinó suavitat; res hi ha tan tou com això, i res com això tan 

ferm» (sant Francesc de Sales). Quantes coses has volgut fer sense el Crist? El fruit que el Pare espera 

de nosaltres és el de les bones obres, el de la pràctica de les virtuts. Quina és la unió amb Crist que ens fa 

capaços de donar aquest fruit? La fe i la caritat, és a dir, romandre en gràcia de Déu. 

Quan vius en gràcia, tots els actes de virtut són fruits agradables 

al Pare. Són obres que Jesucrist fa a través teu. Són obres de 

Crist que donen glòria al Pare i es converteixen en cel per a tu. 

Val la pena viure sempre en gràcia de Déu! «Si algú se separa 

de mi, [pel pecat] —diu Jesús—, és llençat fora i s'asseca com 

les sarments (...) i les tiren al foc, i cremen» (Jn 15,6). És una 

clara al·lusió a l'infern. ¿Ets una sarment plena de vida? Que la 

Verge Maria ens ajudi a augmentar la gràcia perquè produïm 

fruits abundosos que donin glòria al Pare.  
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El vitrall de la capella del Santíssim de Sant Feliu ja està restaurat 

Dimecres es van tornar a posar a lloc els plafons del vitrall de la 

capella del Santíssim de l'església de Sant Feliu després de la 

restauració que n'ha fet l'empresa JM Bonet vitralls de Barcelona. 

S'han restaurat els tres plafons del vitrall que van ser malmesos el 

passat mes de febrer per un acte d'inicivisme i s'ha aprofitat la 

intervenció per restaurar-ne un que també es trobava en mal estat. 

Properament es posarà un filat de protecció pel cantó de la plaça de la 

Vila per a evitat nous incidents.    

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. T. 93 859 03 40  
  

Misses per celebrar  

Dissabte 1  19: Ramona Cucurull Domènec (2n aniv)  

Diumenge 2    12: ------- 

Dimarts 4    9: ------- 

Dijous 6           9: ------- 

Dissabte 8 19: ------- 
 

Col·lectes   

• Diumenge, dia 18 d’abril: 76,43 €  

 

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 1      20: Joan Ginebra (15é aniversari) 

Diumenge 2   11: ------- 

Dilluns 3   19: ------- 

Dimecres 5 19: ------- 

Divendres 7 19: ------- 

Dissabte 8      20: ------- 
                                              

Col·lectes  

• Diumenge, dia 25 d’abril :159,40  € 

Enterraments 

 Dimecres, dia 20 d’abril: Marina Puig Font, 88 
anys 

 

 

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 2    10: Víctor Alemany Costa (1r aniversari) 

 

Col·lectes   

• Diumenge, dia 25 d’abril: 55,67 €  

• Lampadaris: 222,70 € 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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 

 

 

 


