
 

“Tots han donat el que els sobrava; ella, en canvi, ha donat el que 
necessitava” 

 

Avui, l’església ens ha preparat tres lectures: 1 lectura: 1 Reis 17,10-16; 2 lectura: Hebreus 9,24-28 i 

l’evangeli: Marc 12,38-44. Aquestes lectures ens parlen del comportament que hem de tenir davant el germà 

que ens necessita, sobretot pel que fa a l’ajuda. No és estrany de dir que tots coneixem el comportament 

d’aquells que s’esforcen a tenir una bona aparença exterior i amaguen als ulls del món el seu ésser veritable. 

Els agrada fer-se veure davant dels altres, i d’ells mateixos, tant a través de les seves paraules com dels 

seus actes. A aquesta hipocresia que Jesús denuncia en els mestres de la Llei, s’oposa la discreció d’una 

viuda pobra davant la qual ell s’admira (evangeli). Jesús vol ensenyar-nos a veure més enllà de l’espectacle 

visible del món i conduir-nos a la revelació de l’invisible que actua en un cor senzill, capaç de desprendre’s 

de tot. La viuda de l’evangeli ha sabut descobrir, sens dubte amb el temps que va seguir al dol (de la mort 

del marit), que només trobava suport en Déu. En aquest sentit és ella, com altres viudes en la Bíblia, el 

símbol per excel·lència de pobresa, de despreniment. Comptar només amb Déu és el que ja mostrava 

l’episodi del llibre dels Reis: el Senyor recompensa la viuda de Sarepta que ha compartit tot el que tenia amb 

el profeta Elies que s’ha invitat a casa d’ella (primera lectura). Oferint la seva indigència, la viuda de l’evangeli 

revela on està el seu veritable tresor: en aquell que penetra en els secrets del cor. Jesús ens invita a alegrar-

nos de l’abandonament total a Déu. Com el Pare que ens ho ha donat tot donant-nos el seu Fill Jesucrist a 

la fi dels temps (segona lectura), ell, amb una obediència total al seu Pare, s’ha donat sense reserves per 

salvar-nos. Contemplant el Crist en creu podem descobrir la nostra pobresa: la d’un cor ferit pel pecat que 

posa la seva esperança en el Senyor, el seu Déu que es manté fidel per sempre (salm). 
 

 

El Diàleg de les parròquies a la ràdio  
Dissabte vinent, dia 13 de novembre, de 9 a 10 del matí i d’1 a 2 del migdia, podeu 

escoltar el programa de ràdio “Diàleg de les parròquies” per Ràdio Ona, al 107.4 de 

la FM. La repetició serà el dimarts, dia 16 de novembre, de 8 a 9 del vespre. 

 

[Recordatori]: Donació Xemeneia de la parròquia de Sant 
Feliu 

 

Per col·laborar en el pagament de la factura de la xemeneia de l'església de Sant 

Feliu (que puja a 6. 800 euros), podeu trucar al  643 122 739 (rector) o fer un ingrés 

al compte de la parròquia de Sant Feliu: ES03 2100 0053 6202 0016 8788 (motiu: 

Donació Xemeneia). Podeu també demanar un rebut de donació (al despatx 

parroquial) que serveix com a desgravació en la declaració de la renda. 
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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 6    19: Carme Casademunt (2n aniversari) 

                         Família Sánchez Bueso 

Diumenge 7  12: António Sanchez Bueso 

                    Difunts de la família Masdemunt-Berga 

Dimarts 9   9: ------------ 

Dijous 11        9: ------------ 

Dissabte 13  19: ------------ 
 

Col·lectes   

• Dies 31 d'octubre i 1 de novembre: 79,77 € 

• Lampadaris: 85,99 € 

 

 

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 6       20: Joan Toll Rovira 

Diumenge 7    11: Joan Autonell Meix 

Dilluns 8    19: ------------ 

Dimecres 10  19: ------------ 

Divendres 12  19: ------------ 

Dissabte 13      20: ------------ 

 

Col·lectes  

• Dies 31 d'octubre i 1 de novembre: 136,68 € 

• Lampadaris: 80,54 € 

• Donatiu xemeneia: 100 € 

• Donatiu Xemeneia: 500 € 

 

 

 

 

 

 

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 7  10: Martí Alabern Camprodon 

 

Col·lectes   

• Diumenge, dia 31 d'octubre: 58,86 € 

• Lampadaris: 235,43 €  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

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 

 

 Dimarts, dia 9, a les 8 del vespre, reunió de 

la junta del Casal de Sant Feliu 

 

 Dissabte, dia 13, a 2/4 d'11 del matí, 

trobada del grup sinodal a la rectoria 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


