
 

«Qui vulgui ser important enmig vostre, que es faci  
el vostre servidor»  

 
Les lectures d’aquest diumenge 28 [primera lectura: Isaïes 53, 10-

11; la segona: Hebreus 4, 14-16, i l’evangeli: Marc 10, 35-45) ens 

mostren que la nostra condició de batejats està marcada per una 

subversió, incomprensible per al món, dels valors que afecten 

l’existència social. A aquell que vol obtenir, si no el primer lloc, 

almenys un lloc més avantatjós que el que té, Jesús li recorda que 

qui vol ser el primer ha de ser el servidor de tots. En altres 

paraules, revestir-se de Crist és entrar en la condició del Fill de 

l’home, que ha vingut a donar la seva vida com a preu de rescat 

per tots els homes, complint així la voluntat del seu Pare 

(evangeli). La tradició cristiana reconeix en l’oracle d’Isaïes 

(primera lectura) una de les il·luminacions majors sobre la missió 

del Fill de l’home, identificat amb aquest servent. Jesús, pel seu 

sofriment suportat lliurement i consentit, restableix la humanitat en 

la comunió amb Déu (segona lectura). Ell mateix s’ha manifestat 

com a intèrpret d’aquest oracle en el camí d’Emaús en dir que calia 

que el Messies patís tot això abans d’entrar a la seva glòria (cf. Lc 

24,26). Cada dia, ajudats per la gràcia del Senyor, hem d’aprendre 

que viure la condició de batejats és avançar, lúcids en les febleses, 

a través de les proves, amb la plena seguretat (segona lectura) 

que Jesús, el gran sacerdot, assegut a la dreta del Pare, ens prepara un lloc. Amb la seva Eucaristia invita 

tothom a prendre lloc en la taula del Regne. A aquells que ja han tingut l’audàcia d’asseure’s en aquesta 

taula, els toca escampar pel món la invitació de Jesús. 

 

Campanya Domund 2021 
 
“Explica el que has vist i sentit”, aquest és el lema del Domund d’aquest any, i la 
campanya és per al diumenge vinent, dia 24 d’octubre. Les col∙lectes hi aniran 
íntegrament destinades. Recordeu‐ho! 
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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 16    19: Ricard Cuesta Ruiz (41 anys) 

                           Pilar Teixidor Portabella (57 anys) 

Diumenge 17  12: Pere Albi Serra 

Dimarts 19   9: Domènec Vila Soldevila i família 

Dijous 21        9: --------- 

Dissabte 23  19: Josep Andreu Billalta Cardadeu  
 

Col·lectes   

• Diumenge, dia 10 d’octubre: 74,27 € 

 

 

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 16       18: ----------- 

Diumenge 17    10: Aniversari de casament: família 

                             Padrós – Sabatés  

Dilluns 18    19: --------- 

Dimecres 20  19: --------- 

Divendres 22  19: --------- 

Dissabte 23      20: Missa famíliar 

 

Col·lectes  

• Diumenge, dia 10 d'octubre: 65,65 € 

Enterraments 

 Dimarts, dia 12 d'octubre: Rafaela Gómez 

Raigon, 77 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 17  10: Josep Casellas Rifà (Expaborde   

                           de Rocaprevera, 65 anys) 

 

Col·lectes   

• Dia 10 d’octubre: 45,03 € 

• Lampadaris: 180,13 €  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

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 

 

 Diamrts, dia 19, a les 8 del vespre, 

reunió de la Junta del Casal de Sant 

Feliu  

 

 Dimecres, dia 20, a les 9 del vespre, 

Adoració Nocturna, a la Capella del 

Santíssm de l’esglèsia de Sant Feliu.  

 

Inscripcions a la Catequesi 

parroquial 

 A Montserrat: cada divendres de 8 a 9 del 

vespre, al despatx de Montserrat 

 A Sant Feliu: Dilluns de 8 a 9 del vespre i 

dimecres d'11 a 1 del migdia, al despatx 

parroquial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


