
 

«Vosaltres abandoneu els manaments de Déu i observeu la tradició 
dels homes» 

Avui, la Paraula del Senyor ens ajuda a discernir que per damunt dels costums humans hi ha els 

manaments de Déu. A punt d’iniciar el mes de setembre, quan molts retornaran a la quotidianitat 

després de les vacances, reprenem la lectura de l’evangeli de Marc. Com diu sant Jaume, ens cal 

«acollir amb docilitat la paraula que ha estat plantada en nosaltres, ja que té el poder de salvar-

nos» (cf. segona lectura). Avui, la paraula evangèlica ens situa a Galilea. Jesús és encara lluny de 

Jerusalem, però les controvèrsies plantejades pels fariseus i alguns mestres de la Llei, que han 

vingut expressament de la ciutat santa per trobar-se amb ell, indiquen que el camí que culminarà 

amb la passió i la creu ja ha començat. Jesús s’oposa a un culte que sigui només exterior, sense 

transformació del cor. Rebutja també els costums tradicionals que no tenen res a veure amb Déu. 

El mateix Moisès, en el llibre del Deuteronomi, en sintonia amb l’evangeli, exhorta el poble a viure 

amb coherència els ensenyaments divins: els manaments i la paraula. Els manaments de la Llei 

contenen gran saviesa, reconeguda per tots els pobles. Cal acollir-los amb docilitat de la mateixa 

manera com sant Jaume ens demana de posar en pràctica la paraula en la vida de cada dia. 

 

Acaben les obres de posar una nova Xemeneia a l’Església de Sant Feliu 
 

Fa dies que us vam parlar sobre  la caiguda 

de la xemeneia de calefacció de la 

parròquia de Sant Feliu. Gràcies a Déu, 

hem pogut posar-ne una altra, tot i que 

encara no està pagada (calia fer-ho abans 

que arribi el temps de la pluja i del fred). No 

sabem a quant pujarà la factura perquè 

l’assegurança   ̶després de  visitar el lloc i 

der fer consultes  ̶ diu que no pot ajudar. 

Segons l’assegurança, l'incident es va 

produir per la manca de manteniment i perquè la xemeneia estava podrida. Quan tot estigui en ordre us ho 

farem saber (l'import de la factura) i entre tots mirarem com podem col·laborar-hi per poder-la pagar. Ho 

diem amb un cor humil i sabem que, entre tots i, amb l’ajut de Déu, res no és impossible.  
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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. T. 93 859 03 40  
  

Misses per celebrar  
 

Dissabte 28    19: Josep Cubí 

Diumenge 29  12: Acció de gràcies 

Dimarts 31  9: ------- 

Dijous 2/9      9: ------- 

Dissabte 4 19: ------- 
 

Col·lectes   

• Diumenge, dia 22 d'agost: 56,88 € 

Enterraments 

 Dissabte, dia 21 d'agost: Josep Casadesús 

Sala, 59 anys 

 

 

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 28       20: ------ 

Diumenge 29    11:  Xavier Casabella Font 

Dilluns 30    19: ------- 

Dimecres 1/9 19: ------- 

Divendres 3 19: ------- 

Dissabte 4      20: ------ 

 

Col·lectes  

• Diumenge, dia 22 d'agost: 118,71 € 

Enterraments 

 Dissabte, dia 21 d'agost: Fermí Del Valle Casals, 

74 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 29    10: -------- 

 

Col·lectes   

• Diumenge, dia 22 d'agost: 49,77 €  

• Lampadaris: 199,10 € 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

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 

 

 Dijous vinent, dia 2 de setembre, a les 

7 de la tarda, a la capella del Santíssim 

de l'església de Sant Feliu, 

l'Hospitalitat de la Mare de Déu de 

Lurdes convoca la pregària mariana 

de cada mes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

 


