
«Se n'anà tot trist, perquè tenia molts béns» 

Les lectures que llegim avui, ens mostren que la paraula de Déu és viva, 

eficaç i tallant com una espasa de dos talls. La carta als Hebreus 

(segona lectura) diu fins a quin punt la paraula de Déu és exigent per al 

qui vol escoltar-la, acollir-la i posar-la en pràctica. El savi (primera 

lectura) li dona infinitament més valor que a totes les riqueses del món. 

La Saviesa de Déu, revelada en la seva Paraula, dona la intel·ligència, 

és a dir, la capacitat de destriar. L’home ric, que demana consell a Jesús 

per tenir en herència la vida eterna, no s’adona que té davant seu molt 

més que un rabí, que un savi coneixedor de la Llei. Conversa amb aquell 

que, només ell, pot portar-lo pel camí de la vida eterna (evangeli). 

Recordem, una vegada més, que Jesús camina cap a Jerusalem, cap a 

la missió confiada pel seu Pare, la de salvar tots els homes per la seva 

mort i la seva resurrecció. Davant d’aquest misteri, les riqueses d’aquest 

món no tenen gaire pes, no tenen gran utilitat. Jesús coneix la sinceritat 

d’aquest home que està realment a la recerca de Déu i que aspira a grans coses. És un home recte i religiós, 

i li manifesta molta estima. Però s’atreveix a renovar-li la mateixa crida que havia fet als seus deixebles: 

deixar-ho tot. Era l’única cosa que li mancava per ser veritablement feliç. Però se’n va anar tot trist perquè 

tenia moltes riqueses. La paraula de Déu incomoda sempre, obliga a triar per avançar (segona lectura). 

Però, com la gràcia de Déu, ens va sempre al davant i ens acompanya sempre per fer-nos sol·lícits i 

constants en la pràctica del bé (col·lecta). 

 

 

[Recordatori] 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, se n'ha pogut posar 

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 

sabeu, la parròquia de Sant Feliu tota solo no pot pagar-la, però entre tots sí que ho podem fer, 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 telèfons 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 9      19: ------- 

Diumenge 10  12: ------- 

Dimarts 12   9: ------- 

Dijous 14        9: ------- 

Dissabte 16   19: Ricard Cuesta Ruiz (41è aniv.) i Pilar 
Teixidor Portabella (57è aniv.) 

 

Col·lectes   

• Diumenge, dia 3 d’octubre: 69,42 € 

• Lampadaris: 110,02 € 
 

Enterraments  

 Dilluns, dia 4 d'octubre: Carme Amargant 

Espona, 94 anys 

 Dilluns, dia 4 d'octubre: Ramon Areñas Roca, 90 

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 9       18: Nicolasa Rodríguez Moreno (1r aniv.) 

Diumenge 10   11: Lluís Llagostera Bardolet (11è aniv.) 

                            Ànimes 

Dilluns 11   19: ------- 

Dimecres 13 19: ------- 

Divendres 15 19: ------- 

Dissabte 16     20: ------- 
 

Col·lectes  

• Diumenge, dia 3 d’octubre: 72,42 € 
 

Enterraments  

 Dijous, dia 7 d’octubre: José Muñoz Montes, 82 
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 10  10: Roser Ginebra Sanjaume 

                         50è aniversari de casament de Josep       
Maria Basaganya i Maria Carme Cubí Riera 

 

Col·lectes   

• Diumenge, dia 3 d’octubre: 43,29 €  

• Lampadaris: 173,17 € 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

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 

 

 Dijous, dia 14 d’octubre, a les 8 del 

vespre, Reunió del Consell Pastoral 

de les parròquies de Torelló, a la 

rectoria de Sant Feliu  

 

 Divendres, dia 15 d’octubre, a les 9 del 

vespre, trobada de catequistes del 

Vall del Ges, al santuari de 

Rocaprevera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


