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«Jesús pregava... 'Senyor, ensenya'ns a pregar'» Avui, Jesús en oració
ens ensenya a pregar. Fixem-nos bé en allò que la seva actitud ens mostra. Jesucrist
experimenta en moltes ocasions la necessitat de retrobar-se cara a cara amb el seu
Pare. Lluc, en el seu Evangeli, insisteix en aquest punt. De què parlaven aquell dia?
No ho sabem. En canvi, d'una altra ocasió, ens ha arribat un fragment de la conversa
entre el seu Pare i Ell. En el moment en què fou batejat en el Jordà, quan estava
pregant, «una veu digué des del cel: ‘Tu ets el meu Fill, el meu estimat; en tu m'he complagut’» (Lc 3,22). És el parèntesi
d'un diàleg tendre i afectuós. Quan, en l'Evangeli d'avui, un dels deixebles, en observar el seu recolliment, li prega que
els ensenyi a parlar amb Déu, Jesús respon: «Quan pregueu, digueu: ‘Pare, santifica el teu nom...’» (Lc 11,2). L'oració
consisteix en una conversa filial amb aquest Pare que ens estima amb bogeria. Santa Teresa d'Àvila definia la pregària
com “un intercanvi íntim d'amistat”, en el qual «hom enraona sovint de tu a tu amb aquest Déu per qui se sap estimat!».
És prou significatiu que, en el llenguatge ordinari, l'oració que Jesucrist ens ha ensenyat es resumeix en aquestes dues
úniques paraules: «Pare Nostre». La pregària cristiana és eminentment filial. La litúrgia catòlica posa aquesta oració
en els nostres llavis en el moment en què ens preparem per a rebre el Cos i la Sang de Jesucrist. Les set peticions que
comporta i l'ordre en què les trobem formulades ens donen una idea del capteniment que hem de mantenir quan rebem
la Comunió Eucarística.

Sant Feliu. Festa Major: dia 1 d’agost del 2022
Sant Feliu és el nostre patró, el de la parròquia, el del poble. És Festa Major! Ho volem celebrar
festivament el dilluns vinent dia 1 d’agost. Per això, diumenge que ve, 31 de juliol, a l’1 del migdia,
farem el repic general de campanes per anunciar la festa. Dilluns, dia 1 d’agost, dia de Sant Feliu, a
les 11 del matí, celebrarem amb la màxima solemnitat la Missa de la festa. I el dimarts, dia 2,
celebrarem la Missa a les 11 del matí, en sufragi de tots els difunts de la vila. Bona festa a tothom!

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 13 i 14:
13. Sigues social: millorar les relacions amb els altres requereix un mínim de sociabilitat. Conèixer els altres, mostrar educació social
és part de la vida. Encara que no en sentiu realment la necessitat, és important tenir un mínim de vida social si voleu tenir bones
relacions.
14. No tenir idees preconcebudes: a vegades, passa que ens deixem tancar sense ser-ne realment conscients en sistemes de
pensament que exclouen els altres. Estar atent i mantenir l'objectivitat és fonamental. De vegades aconseguim arruïnar totalment
una relació amb un prejudici que no té cap raó d'existir quan ens prenem el temps per pensar-hi.
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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 23

Per les Ànimes
València
Dimarts 26

9: ----------

Dijous 28

Diumenge, dia 17 de juliol: 36,50 €

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 23

Missa per celebrar
Diumenge 24 10: Jaume Roura Sala
Col·lectes

• Diumenge, dia 17 de juliol: 11,02 €
• Lampadaris: 44,08 €

9: ---------19: ----------

Col·lectes
•

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

19: Família Oms-Boixader

Diumenge 24 12: Esposos Florenci Rifà i Carme

Dissabte 30

SANTUARI DE ROCAPREVERA

20: ----------

Xerrada sobre el lema pastoral
Dijous vinent, dia 28 de juliol a les 8 del vespre al Casal
Parroquial de Sant Feliu, hi ha una xerrada sobre el Lema
Pastoral “No tingueu por petit ramat” que ens ha
acompanyat durant tres anys. Amb aquest lema, hem
experimentat quantes vegades nostre senyor no ens
abandona mai, tot i que a vegades, nosaltres no fem el
que ens demana. Ens acompanyarà mossèn Pere Oliva,
rector de la parròquia Divina Pastora de Vic

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



Dijous, dia 28 de juliol, a les 8 de la tarda,
xerrada sobre el lema pastoral, al Casal de
Parroquial de l’església de Sant Feliu

Diumenge 24 11: ---------Dilluns 25

19: Sant Jaume

Dimecres 27

19: Carme Vendrell

Divendres 29
Dissabte 30

19: ---------20: Alfons Garolera Noguer

Col·lectes
•

Diumenge, dia 17 de juliol: 175,10 €

Enterraments
Dilluns, dia 8 de juliol: Joan Coma Gorchs, 97 anys
Pilar Arqués Vila, 92 anys
Full i Diàleg: 0,60 €

