
 

«Jesús li preguntà: ‘Què vols que faci per tu?’. El cec respongué: 
‘Rabuni, fes que hi vegi’» 

 

Avui escoltem unes de les lectures precioses, en les quals se’ns 

suggereix que repassem (tornem a passar pel cor) les coses bones que 

el Senyor ens ha donat o ha fet per nosaltres. És una invitació a la lloança 

i a l’acció de gràcies. Aquesta hauria de ser una actitud constant en 

nosaltres. Cada dia, de bon matí, ràpidament quan ens despertem: 

«Gràcies, Senyor, per aquest nou dia», i de nit, abans de tancar els ulls: 

«Gràcies, Senyor, perquè avui tampoc no m’has abandonat». Si anem 

una mica més enllà d’això, pensant sempre en la nostra actitud davant 

de la vida, podem veure en l’evangeli d’avui dues maneres de comportar-

se dels deixebles. Quan el pobre cec comença a cridar Jesús, l’evangelista diu que «tothom el renyava per 

fer-lo callar». Però quan Jesús li fa cas, li diuen: «Anima’t i vine, que et crida». Aquestes dues reaccions tan 

ràpides ens poden fer pensar que els deixebles eren una mica com a penells; que es comporten una mica 

en funció del que s’espera d’ells, més que no pas com haurien de comportar-se. Però, no és cert que, 

algunes vegades, nosaltres també ens hem comportat així? A casa, a la feina, a la parròquia, entre els 

amics… moltes vegades hem reaccionat en funció d’unes pors i uns interessos dels quals no en podem 

estar orgullosos. 

 

Festa de Tots Sants i Fidels difunts: horari de Misses 
 

Dilluns de la setmana vinent, celebrarem la festa de Tots els Sants. I com sabeu, tindrem misses com el 

diumenge. A més, hi una missa al cementiri. Dimarts de la mateixa setmana, hi ha la missa dels Fidels 

difunts a Rocaprevera. L'horari de misses serà aquest:  
 

 Dilluns, dia 1 de novembre: Tots Sants 

- a les 9: Missa a la capella del cementiri  

- a les 10: Missa a Rocaprevera 

- a les 11: Missa a Sant Feliu 

- a les 12: Missa a Montserrat 
 

 Dimarts, dia 2 de novembre: Fidels difunts 

- a les 11 del matí, celebrem l’Eucaristia al santuari de Rocaprevera per celebrar la Commemoració 

de tots els fidels difunts 
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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 23    19: Josep Andreu Billalta Cardadeu 

Diumenge 24  12: Fernando Jiménez Martínez 

Dimarts 26   9: Acció de gràcies a Sant Antoni 

Dijous 28        9: --------- 

Dissabte 30  19: ---------  
 

Col·lectes   

• Diumenge, dia 17 d’octubre: 67,02 € 

 

Enterraments 

 Dimecres, dia 20 d'octubre: Pedro Garcia 

Fernandez, 57 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 23       20: Missa familiar 

Diumenge 24    11: --------- 

Dilluns 25    19: --------- 

Dimecres 27  19: --------- 

Divendres 29  19: Palmira Peix Soler (1r aniversari) 

Dissabte 30      20: --------- 

 

Col·lectes  

• Diumenge, dia 17 d'octubre: 131,41 € 

• Donatiu xemeneia: 50 € 

 

Enterraments 

 Dilluns, dia 18 d'octubre: Josep Maria Rovira 

Paxau, 69 anys 

 Dilluns, dia 18 d'octubre: Severiano 

Sampedro López, 86 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 24  10: Esposos Jacint Sayós i Maria Roma 

 

Col·lectes   

• Diumenge, dia 17 d’octubre: 59,54 € 

• Lampadaris: 238,17 €  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
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 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 


