
 

L’Evangeli exigeix amplada de mires 
 
L’evangeli d’aquest diumenge (Mc 9,38-43.45.47-48) ens recorda que quan defensem la veritat sense la caritat 

quedem en descrèdit. És del tot inadmissible pensar que podem encasellar l’acció de l’Esperit de Jesús a partir 

de càlculs individuals i segons les nostres mires humanes. «El buf del vent va allà on ell vol; en sents la remor, 

però no saps ni d’on ve ni on va. Una cosa semblant passa amb el qui neix del buf de l’Esperit», diu Jesús (Jn 

3,8). El deixeble Joan creu que posseeix autoritat per poder decidir qui pot formar part del grup de seguidors de 

Jesús i qui n’ha de restar exclòs o, el que encara és pitjor, qui pot actuar en nom de Jesús. La resposta del 

Mestre és ferma: «Qui no és contra nosaltres, és amb nosaltres» (cf. Mt 12,30 i Lc 11,23). El cor humil i 

misericordiós de Jesús amplia l’horitzó humà malmès per l’egoisme. Coneixem prou bé quin va ser el criteri 

d’elecció dels dotze. No va ser com quan es fa la selecció del personal d’una empresa o oficina. Jesús no va 

demanar mai el curriculum vitae als qui havien de formar part del grup dels apòstols: «Va cridar els que va 

voler, i ells anaren cap a Jesús» (Mc 3,13; cf. Mt 10,1; cf. Lc,13). És ell qui escull amb gratuïtat els deixebles 

sense considerar els propis mèrits per tal de merèixer ser nomenat Apòstol. Aquesta perspectiva és fonamental 

si volem comprendre els drets i deures que hom té dins l’estructura de l’Església, fent-ne un ús adequat, amb 

esperit de servei humil i senzill. 

 

L’Aplec de Rocaprevera Deixem‐ne constància agraïda, per la gran resposta 

que hi ha hagut de tanta gent que va pujar al santuari per apropar‐se a la imatge de la Mare de 

Déu de Rocaprevera. Agraïm la presència del nostre Bisbe Romà Casanova que va presidir la 

pregària de dissabte, la de mossèn Josep M. Riba i Farrés, vicari general de la nostra Diòcesi 

de Vic, que va presidir la celebració central del diumenge i de mossèn Felip Soldevila i Cuní, 

rector de la parròquia de Sant Boi de Lluçanès i d’altres d’aquell arxiprestat, i fill del nostre 

poble que va presidir la missa pels difunts  del dilluns. Deixem constància de la portada i amb 

ella del llibret de l’aplec. Val la pena! Fem constar l’agraïment d’una manera molt i molt especial a l’equip 

organitzador de l’aplec –els pabordes– que amb el seu treball abnegat ha fet possible que la festa fos tan 

reeixida; i a la comissió, al cor, i a tanta gent que hi ha col∙laborat. Gràcies a tots! Que la Mare de Déu de 

Rocaprevera ens beneeixi sempre! 
 

Inscripcions per a la Catequesi parroquial 

La setmana del dia 27 de setembre  al dia 2 d’octubre, hi ha les inscripcions per al primer i el segon curs de la 

Catequesi parroquial. Els horaris són aquests:  

 A la parròquia de Montserrat: dimarts, dia 28 de setembre , de 2/4 de 7 a 2/4 de 8 de la tarda, a la sala de 

Catequesi. 

 A la parròquia de Sant Feliu: el mateix dimarts dia 28 de setembre, de 7 a 2/4 de 9 del vespre, al despatx 

parroquial. I per a la Catequesi de Confirmació, en els horaris de despatx parroquial d’aquesta mateixa 

setmana. Feu‐ho saber! 
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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 25    19: Mercè Cot 

                           Família Oms - Boixader 

Diumenge 26  12: ------- 

Dimarts 28  9: Acció de gràcies 

Dijous 30       9: ------- 

Dissabte 2 19: Pere Serrat (5 anys)  
 

Col·lectes   

• Diumenge, dia 19 de setembre: 41,52 € 

 

 

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 25       18: Ànimes 

Diumenge 26    10: Joan 

Dilluns 27    19: Llucià Padrós Vergés 

Dimecres 29 19: ------- 

Divendres 1 19: ------- 

Dissabte 2       20: Ànimes 

 

Col·lectes  

• Diumenge, dia 19 de setembre: 34,51 € 

 

Enterraments 

 Dimarts, dia 21 de setembre: Irene Sáez 

Esteban, 72 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 26  10: Família Fernández-Martínez 

                           Esposos Josep Coromina Colomer i         

                           Mercè Adam Huix  

 

Col·lectes   

• Dies 18,19 i 20 de setembre: 899,24 €  

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

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 

 

 Parròquia de Montserrat: cada dilluns, a 

1/4 de 9 del vespre, assaig del Cor 

Parroquial, a l'església 

 

 Dissabte dia 25 de setembre, a 2/4 d'11 

del matí, trobada del grup sinodal, a 

la rectoria de Sant Feliu 

 

 Dimarts dia 28 de setembre: 

inscripcions a la Catequesi parroquial 

 A Montserrat: de 2/4 de 7 a 2/4 de 

8 del vespre, a la sala de catequesi 

 A Sant Feliu: de 7 a 2/4 de 9 del 

vespre, al despatx parroquial 
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