
 

«Si no us convertiu, tots acabareu de la mateixa 

manera» Avui, tercer diumenge de Quaresma, la lectura 

evangèlica (Lc 13, 1-9) conté una crida de Jesús a la penitència i 

a la conversió. O més ben dit, una exigència de canvi en la vida. 

“Convertir-se” significa, en el llenguatge evangèlic, mudar l'actitud 

interior, i també d'estil extern. És una de les paraules més usades 

a l'Evangeli. Recordem que, abans de la vinguda de Jesús, sant 

Joan Baptista resumia la seva predicació amb la mateixa 

expressió: «Predicava un baptisme de conversió» (Mc 1,4). I, tot 

seguit, la predicació de Jesús es resumeix amb aquestes 

paraules: «Convertiu-vos i creieu en l'Evangeli» (Mc 1,15). 

Aquesta lectura d'avui té, amb tot, característiques pròpies, que 

demanen atenció fidel i resposta adient. Hom pot dir que la primera part, amb les dues referències 

històriques (la sang vessada per Pilat i la torre derruïda), conté una amenaça. Impossible anomenar-la 

d'una altra manera!: lamentem les dues desgràcies —aleshores sentides i plorades— però Jesucrist, molt 

seriosament, ens diu a tots: Si no canvieu de vida, «tots acabareu de la mateixa manera» (Lc 13,5). Això 

ens mostra dues coses. En primer lloc, l'absoluta serietat del compromís cristià. I, segon: si hom no el 

respecta tal com Déu mana, la possibilitat d'una mort, no en aquest món, sinó molt pitjor, en l'altre: l'eterna 

perdició. Les dues morts del nostre text no són més que figures d'una altra mort, sense comparança amb 

la primera. 

 

Paraula de la setmana:  aprenem a escoltar els altres.... 
 

Asseure’s a escoltar l’altre, cosa característica d’un trobament humà, és un paradigma d’actitud receptiva, 

de qui supera el narcisisme i rep l’altre, li presta atenció, l’acull en el propi cercle. Però el món d’avui és en 

la seva majoria un món sord. A vegades la velocitat del món modern, les coses frenètiques ens 

impedeixen d’escoltar bé el que diu una altra persona. I, quan està a la meitat del seu diàleg, ja 

l’interrompem i li volem contestar quan encara no ha acabat de dir. No cal perdre la capacitat d’escoltar. 

Que sant Francesc d’Assís ens sigui un exemple. Ell va escoltar la veu de Déu, va escoltar la veu del 

pobre, va escoltar la veu del malalt, va escoltar la veu de la natura. I tot això el transforma en un estil de 

vida. Que la llavor del seu exemple de vida creixi en els nostres cors. Escoltar els altres ens fa més 

humans. Cal saber que no podem ajudar els  altres si no tenim el temps i la paciencia d’escoltar-los. 

Escoltar ajudar a empatitzar amb els altres, enforteix els llaços amb la família i amics i ajuda al fet que la 

gent se senti integrada en la societat (...). 
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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 19    19: Josep Cubí Sala 

Diumenge 20  12: Josep Mir (3r aniversari) 

                           Josep Boixader 

                           Josep Colomer i Mercè Adam 

Dimarts 22     9: ---------- 

Dijous  24      9: Pepeta Canudas 

Dissabte 26  19: NO HI HA MISSA (CARNAVAL) 
 

Col·lectes   

•  Diumenge, dia 13 de març: 85,46 € 

Enterraments  

 Dimecres, dia 16 de març: Enriqueta Bueso 

Rodríguez, 83 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 19     20: Jordi Autonell Meix (8è aniversari) 

                            Acció de gràcies a sant Josep 

Diumenge 20  11:  Roser Ginebra Sanjaume (2n aniv.) 

Dilluns 21      19: ---------- 

Dimecres 23  19: ---------- 

Divendres 25 19: Joan Torrentgenerós Ribas 

Dissabte 26   20: ---------- 
 

Col·lectes  

• Diumenge, dia 13 de març: 114,67 € 

Enterraments: 

 Dimecres, dia 16 de març: Josep Torrents Rubio, 

66 anys 

 Dijous, dia 17 de març: Francisca Sala Llagostera, 

93 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 20  10: Josefa Canet Magem 

                           Berta Turunell Portell 

                           Jordi Autonell Meix 

                            

 

Col·lectes   

• Diumenge, dia 13 de març: 40,10 € 

• Lampadaris: 160,38 €  

  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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 

 

 


