
 

Estima i viuràs: «Estima el Senyor, el teu Déu, amb tot el cor, 

amb tota l’ànima, amb totes les forces, amb tot el pensament, i 

estima els altres com a tu mateix». Aquesta és la clau de la vida 

veritable: «Fes-ho així i viuràs» diu el Senyor. Com una planta 

que, si no es rega, es marceix i s’asseca, el nostre cor, si no 

estima i és estimat, també s’asseca. Jesús, el bon samarità, ens 

mostra avui quin és el camí de la vida: estimar de veritat. Però 

que sigui de veritat, no pas com estima el món. Estimar sense 

interessos al darrere, estimar fins i tot els enemics, estimar 

donant la vida pels amics, estimar de la mateixa manera que Déu 

estima. Però, per poder estimar com Ell, primer hem de ser 

estimats per Ell. I no podem ser estimats per Ell si no ens obrim 

al seu amor. Com podem obrir-nos al seu amor si no ens 

eixampla el cor? Demanem-ho, conscients que ho necessitem: «Senyor, eixampla el meu cor i 

estima’m, que jo també et vull estimar amb tot el cor, amb tota l’ànima, amb totes les forces i vull 

estimar els altres amb l’amor que em comuniques». Ell és a la porta del nostre cor, esperant per 

entrar i estimar-nos i, estimant-nos, donar-nos vida veritable. 

 

Paraula de la setmana: Uns consells per millorar les nostres relacions amb els altres 

En un moment en què “cada home per si mateix” sembla imprescindible en una societat en una situació 

econòmica difícil, és urgent tornar a l'essència. Tant dins l'empresa com en l'àmbit privat, la relació és 

essencial. Aquí us proposo 20 consells fàcils d'aplicar per millorar les nostres relacions amb els nostres 

cercles professionals i familiars. En els números següents hi posarem 2 o 3 consells fins a arribar a 20. A 

continuació, avui us donem els números 9 i 10:  

9. Accepta la diferència: "Ocells del mateix plomatge volen junts", diu la dita. La qual cosa és òbviament 

certa, perquè cal tenir algunes coses en comú perquè l'amor i l'amistat es desenvolupin. Això és menys 

evident en el món laboral on sovint no tries el teu entorn. Per tant, cal acceptar les persones tal com són 

quan les circumstàncies ho requereixen. 

10. Polidesa i puntualitat: Ensenyem als nens a dir "hola, adéu, gràcies", a somriure, a no cridar... Un 

procés d'aprenentatge normal perquè esperem que siguin joves ben educats. Aquesta regla és vàlida per a 

tu i per a tota la teva vida! 
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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 9      19: Per les Ànimes 

Diumenge 10  12: ---------- 

Dimarts 12      9: ---------- 

Dijous  14       9: ---------- 

Dissabte 16     19: ---------- 

 
Col·lectes   

•  Diumenge, dia 3 de juliol: --- € 
 
 

 

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 9       20: Família Portús - Arimany 

Diumenge 10   11: ---------- 

Dilluns 11       19: ---------- 

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

Divendres 15  19: ---------- 

Dissabte 16    20: Carme Sala 

                           Difunts de la família Viver Soler 

 

Col·lectes  

• Diumenge, dia 3 de juny: 106,96 € 

 

Enterraments 

 Dissabte, dia 2 de juliol: Carmen Andujar 

Jimenez, 87 anys 

 Dilluns, dia 4 de juliol: Mercè Barcons 

Mirangels, 96 anys 

 Divendres, dia 8 de juliol: Maria Pla Serra, 88 

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 10  10: Família Viver-Casadesús 

                            
Col·lectes   

• Diumenge, dia 3 de juliol: 36,07 € 

• Lampadaris: 144,30 €  

 

35è Curset d'estiu: Teologia i espiritualitat 
del ministeri apostòlic presbiteral 

 
Com cada any per aquestes dates, els dies 12, 13 i 

14 de juliol, el Seminari de Vic acollirà el Curset d'estiu 

d'aquest any, amb el títol: "Teologia i espiritualitat 

del ministeri apostòlic presbiteral". Seran tres 

matinals, obertes a tothom, que començaran a les 10 del 

matí i acabaran amb el dinar (opcional). El ponent 

d'enguany serà el doctor Ángel Cordovilla, professor 

de Dogmàtica de la Universitat de Comillas.  

(Consultar el programa complet del Curset 

d'estiu. Inscripcions: registre@bisbatvic.org o bé 93 

883 26 55) 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

                            
 

 
 
 

   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 
 

 Dilluns, dia 11 de juliol, a 2/4 de 12 del matí, 

reunió de Càritas Interparroquial, a la 

rectoria de Sant Feliu 
 

 

 Dimarts, dia 12 de juliol, a les 8 de la tarda, 

reunió de la junta del Casal de Sant Feliu 
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