
 

“Déu sempre hi és, passi el que passi” 
Les lectures d’avui, (1a lectura: Dn 12,1-3; Salm: 15; 2a lectura: He 

10,11-14.18; Evangeli: Mc 13,24-32) poden deixar inquiet el cor si es 

prenen al peu de la lletra. O pot ser que, senzillament, ens siguin 

indiferents perquè ens sonen estranyes. Amb tot, Déu ens segueix parlant 

a través d’elles, i no podem deixar passar aquesta oportunitat per escoltar 

la seva veu. Ara que estem acabant l’any litúrgic, la Paraula ens parla de 

la fi del temps. Ho fa amb expressions molt vives, com volent ajudar a 

veure de manera plàstica el que passarà aquells dies. Parla, en un primer 

moment, d’una angoixa com no s’ha sentit abans, de morts que s’alcen 

assedegats de justícia, d’un sol que s’enfosqueix o d’uns estels caient 

sobre la terra. Tot és por davant d’un perill imminent, cosa que genera 

una enorme tensió. Pels qui han viscut algun episodi d’angoixa sabran reconèixer aquesta 

experiència que sols es pot descriure amb imatges. Cosa molt familiar malauradament pels qui han 

sofert directament la pandèmia, o l’angoixa de tants que s’han vist empesos cap a un atur que 

s’exhaureix davant la mirada d’uns fills que no tenen pa, o els qui han apostat per una parella que 

de la nit al dia els ha abandonat. Per desgràcia podríem anar posant mil exemples d’aquestes 

situacions que ens fan sentir de veritat que la vida s’enfonsa. Les lectures no s’acaben aquí. Ens 

recorden que més enllà de tot això, Déu hi és sempre, i és al nostre costat. Aquesta és una veritat 

que mai no podem oblidar. Ell sempre hi és: ell no ens abandona. Així ho diu Jesús: quan passi tot 

això, fins i tot aquest món i aquesta vida terrena, sapigueu que ell hi és. L’angoixa moltes vegades 

neix perquè ens sentim sols davant del perill, com despullats i indefensos. Però l’Escriptura repeteix 

constantment que ell sempre hi és, que mai no abandona els seus. 
 

“Jornades interdiocesanes de formació per a catequistes” 

 Els propers 19, 20 i 21 de novembre, el Monestir de Montserrat acull les XIII Jornades 

de Formació per a catequistes, enguany sota el lema: Sota la vostra protecció ens 

refugiem. Els participants descobriran en detall el nou projecte de catequesi i tota la font 

de recursos i materials treballats. Inscripcions obertes fins al 10 de novembre. Més 

informació: Secretaria del SIC de dilluns a divendres de 9:00 a 13:00h, tel. 93 302 10 

41 o be secretaria@sicb.e.telefonica.net 
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Ajuda la teva parròquia: Pots col·laborar en la vida econòmica de la teva parròquia. A 

cada donació o ingrés hi correspon un rebut que serveix a la declaració fiscal de la renda. Més 

informació: podeu trucar al telèfon 643 122 739 o bé al 93 859 03 40. Podeu també fer ingrés als 

números de compte ES03 2100 0053 6202 0016 8788 (Sant Feliu), ES87 2100 9046 9102 0008 

8588 (Montserrat), ES64 2100 0053 6002 0027 5555 (Rocaprevera) 

 

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

Diumenge 14 12: ----------- 

Dimarts 16   9: ----------- 

Dijous 18         9: ----------- 

Dissabte 20  19: ----------- 
 

Col·lectes   

• Diumenge, dia 7 de novembre: 71,79 € 

 

Enterraments  

Dissabte, dia 6 de novembre: Adela Basco March, 78 

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 13       20: Germana Francisca Oliver 

Diumenge 14    11: Germana Nestora Castillo 

Dilluns 15    11: ----------- 

Dimecres 17  19: ----------- 

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

Dissabte 20       20: Claudi Salarich Planes (5é aniv.) 

 

Col·lectes  

• Diumenge, dia 7 de novembre: 102,12 € 

 

Enterraments 

 Diumenge, dia 7 de novembre: Josep Maria 

Domènech Cunill, 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 14  10: Martí Alabern Camprodon 

 

Col·lectes   

• Diumenge, dia 7 de novembre: 39,78 € 

• Lampadaris: 159,14 €  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
                                 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

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 

 

 Dimecres, dia 17, a 3/4 de 8 del vespre, 

Adoració Nocturna a la Capella del 

Santíssim de Sant Feliu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 


