
 

“Les benaurances no són una utopia mai no 
assolible” 

 

Avui, llegim l’evangeli que ens recorda les benaurances (Lluc 6,17.20-27), 

que és per nosaltres, un camí curt que ens condueix en la vida amb Déu. 

Podem creure-ho o no! Tenim tota la llibertat de triar el que volem. Els 

éssers humans, tenim davant els ulls, dues maneres ben diferents 

d’entendre la vida, i a nosaltres ens toca escollir. Però malgrat aquesta 

llibertat, hi ha una cosa que cal saber ben bé: “Les benaurances no són 

una utopia mai no assolible”. Són un camí a recórrer, sempre amb l’ajut i la 

gràcia de Déu. La pobresa, la fam, el plor, l’odi i la persecució per unes 

idees, no són en si mateix cap bé, ni són la finalitat de la nostra existència. 

La religió no es pot entendre com un exercici d’autodestrucció. El que diu 

Jesús és que els criteris per a obtenir la veritable felicitat no són els camins que segueixen avui moltes 

persones que són considerades benaurades i felices, segons els criteris del món. La reflexió sobre les 

benaurances, sobretot seguint el text de Lluc, constitueix un toc de realisme sobre la nostra condició 

humana, sovint situada entre allò que desitjaríem ser i allò que realment som. Que el Senyor ens ajudi, 

doncs, a viure amb la nostra intel·ligència i amb la nostra voluntat, i sempre amb la seva força, tot allò que 

ens fa veritablement benaurats; i que Maria, que en el Magnificat va experimentar «les obres de Déu que 

dispersen els homes de cor altiu, derroquen els poderosos i exalcen els humils, alhora que omplen de béns 

els pobres i fan que els rics se’n tornin sense res», ens acompanyi sempre en el camí. 
 

Paraula de la setmana: «Veure algú sofrint ens molesta» 

Amb qui t’identifiques? Aquesta pregunta és crua, directa i determinat. A quin d’ells t’assembles? Ens fa falta 

reconèixer la temptació que ens envolta de desentendre’ns ; especialment dels més febles. Diguem-ho: hem 

crescut en molts aspectes, però encara som analfabets en acompanyar, cuidar i sostenir els més fràgils i 

dèbils de les nostres societats desenvolupades. Ens acostumem a mirar cap a una altra banda, a passar de 

llarg, a ignorar les situacions fins que aquestes ens colpegen directament. De vegades, coneixem les 

persones que assalten una persona al carrer, i molts s’escapen com si no haguessin vist res. Sovint hi ha 

persones que atropellen algú amb el seu cotxe i fugen. Només els importa evitar problemes, no els interessa 

si un ésser humà es mor per culpa seva. Com que tots estem molt concentrats en les nostres propies 

necessitats, veure algú sofrint ens molesta, ens pertorba, perquè no volem perdre el nostre temps per culpa 

dels problemes d’altri. Una pregunta: penses que, tu també, un dia pots trobar-te en la mateixa situació en 

què es troba el germà que ignores? Penses que potser el fet que el teu germà es trobi en situacions difícils 

de la vida és una culpa teva?  (...) 
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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 12    19: Núria Dot Teixidor (Cap d'any) 

Diumenge 13  12: Lluís Sabata Sala (8è aniversari) 

                           Joan Mir (20è aniversari) 

                           Tomás Martínez Requena 

Dimarts 15       9: Domènec Vila Soldevila i família 

Dijous  17        9: -------- 

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

 
Col·lectes:   

•  Diumenge, dia 6 de febrer: 77,73 € 

 

 

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 12     20: -------- 

Diumenge 13  11: -------- 

Dilluns 14       19: -------- 

Dimecres 16   19: -------- 

Divendres 18  19: -------- 

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

 

Col·lectes:  

• Diumenge, dia 6 de febrer: 67,37 € 

 

Enterraments: 

 Diumenge, dia 6 de febrer: Leandra Rey  

González, 57 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 13  10: -------- 

 
Col·lectes:   

• Diumenge, dia 6 de febrer: 57,74 € 

• Lampadaris: 230,98 €  

  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
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 

 

 Dimarts, dia 15 de febrer, a les 8 del 

vespre, formació sobre la catequesi,  

a la sala de la rectoria del santuari de 

Rocaprevera. Les portes són obertes a 

tothom qui vulgui participar-hi  

 

 Dissabte vinent, dia 19 de febrer, a les 7 

del vespre, Missa familiar, a la 

parròquia de la Mare de Déu de 

Montserrat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


