
 

“Allò que Déu ha unit, l’home no ho pot separar” 
Avui, Jesús ens parlar d’un tema que preocupa molta gent, el de la vida de matrimoni. 

A través les lectures i les pregàries d’avui, veiem que les relacions familiars són una 

benedicció, un do de Déu (salm) que, un cop rebut, no pot ser abandonat (primera 

lectura i evangeli); la unió de l’home i la dona és imatge de l’amor etern de Déu que ens 

estima i que, per Jesucrist, ens guia tots a la salvació i a la redempció (segona lectura i cf. oració sobre les ofrenes). 

Però, a vegades ens demanem si sempre aquesta vida (o aquestes relacions) porten a la  la felicitat!  És el que ens 

diu l’evangeli, quan li pregunten a Jesús sobre els problemes de la vida, com el fracàs matrimonial. Mentre els fariseus 

s’entesten a retreure a Jesús els problemes de la vida i a exigir culpables, el Senyor els exposa com el desig profund 

de Déu sempre fou que l’home visqués en plenitud, que un creient no es pot ofuscar amb el desengany, ni cercar 

obsessivament suposats culpables als qui acusar dels seus errors. La preocupació del cristià no pot ser altra que la 

d’integrar-se en aquest gran projecte de felicitat dissenyat per Déu, una aliança que es desplega entre les fatigues del 

treball, les dificultats de la vida en parella o l’afany de la vida familiar. Perquè Jesús no ens prometé estar sempre 

contents, sinó viure feliços. 

 
Ha arribat el moment de pagar la factura de la xemeneia de 

l’església de Sant Feliu Fa dos mesos que us vam parlar sobre  la caiguda 

de la xemeneia de calefacció de l'església de Sant Feliu. Gràcies a Déu, hem 

pogut posar-ne una altra, i ara tenim la factura. El compromís era el d'informar 

sobre el cost per que si hi ha algú que vol col·laborar ho pugui fer. La factura que 

tenim puja a 6.800 euros. Com ho sabeu, la parròquia de Sant Feliu tota salo no 

pot pagar aquesta factura, però entre tots, sí que podem pagar-la, per això necessitem la col·laboració de tothom i ho 

demanem amb un cor humil i confiant. Per col·laborar-hi, podeu contactar amb el rector als telèfonsl 93 859 03 40 o al 

643 12 27 39 
 

[Recordatori] Inscripcions per a la Catequesi 
 La setmana passada, es van fer les inscripcions per al primer i el segon curs de la 

Catequesi. És possible que hi hagi persones que no hagin pogut apuntar el seu fill (a), i és 

per això que encara tenim les portes obertes fins el dia 10 d’octubre. Les inscripcions es 

faran els dies del despatx parroquial: a la parròquia de Montserrat, cada divendres de 8 a 

9 del vespre, i a la parròquia de Sant Feliu, dilluns de 8 a 9 del vespre i dimecres d’11 del 

matí a 1 del migdia al despatx parroquial de Sant Feliu. Pel que fa a la Catequesi de 

Confirmació, les inscripcions es faran en els horaris de despatx parroquial. Feu‐ho saber! Per qualsevol dubte, o si 

necessiteu altres informacions,  podeu trocar al 93 859 03 40 o al 643 12 27 39 
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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 2    19: Pere Serrat (5è aniversari) 

Diumenge 3  12: ------- 

Dimarts 5 9: ------- 

Dijous 7        9: ------- 

Dissabte 9  19: ------- 
 

Col·lectes   

• Diumenge, dia 26 de setembre: 68,22 € 
 

Enterraments  

 Dissabte, dia 25 de setembre: Jaume Serra Font, 

94 anys 

 Dilluns, dia 27 de setembre: Ramon Trias Torras, 

93 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 2       18: ------- 

Diumenge 3   10: Ànimes 

Dilluns 4   19: ------- 

Dimecres 6 19: ------- 

Divendres 8 19: ------- 

Dissabte 9       20: ------- 

 

Col·lectes  

• Diumenge, dia 26 de setembre: 140,10 € 

• Lampadaris: 50,26 € 

 

 

 

 

 

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 3  10: Montserrat Calderó Saderra  

   (8è aniversari) 

 

Col·lectes   

• Dia 26 de setembre: 47,35 €  

• Lampadaris: 189,41€ 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

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 

 

 Dimecres, dia 6 d’octubre, trobada dels 

animadors de cants, de les parròquies, 

a la rectoria de Sant Feliu  

 

 Dijous vinent, dia 7 d’octubre, 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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


