Diumenge XIX de durant l'any / C

7 d'agost de 2022

Any 84

Núm. 3564

“El tresor veritable del cor”

Hi ha tres tresors falsos davant els quals hem de vetllar, estar en
guàrdia, perquè no es converteixin en el que desitgem, en el sentit que donem a la nostra vida. En primer
lloc, les riqueses. No estem mai fora de perill amb aquest tresor, perquè potser ens el roben. Ens pot passar
com amb les inversions: potser cau la borsa i ens en quedem sense res. No hi podem posar tot el nostre
cor. Qualsevol dia ens quedarem sense, perquè d’aquest món ens n’anem sense un euro al compte corrent.
El segon tresor és la vanitat, és a dir, buscar tenir prestigi, fer-se veure. Això també s’acaba qualsevol dia,
i ens obliga a ser gairebé sempre personatges, actors, i ocultem qui som realment. Hem de donar una
imatge, l’hem de vendre i mantenir, i això ocupa gairebé tot el nostre temps i les nostres energies. L’orgull,
és a dir el desig de poder, és el tercer tresor que podem indicar com a inútil i perillós. Millor negoci és ser
humil de cor, perquè no és enaltint el nostre jo, sinó conreant la relació amb el tu de Déu i el nosaltres amb
els germans, on trobem el tresor que enriqueix la nostra vida. On es recorre el camí de l’amor. Ho diu Jesús
en la mateixa pàgina evangèlica: «On teniu el vostre cor, hi tindreu el vostre cor». Aquest és precisament el
missatge de Jesús: tenir un cor lliure. En canvi, si el nostre tresor està en les riqueses, en la vanitat, en el
poder, en l’orgull, el nostre cor en serà esclau.

Horari del despatx parroquial durant el mes d’agost
 Durant el mes d’agost, l’horari d’atenció del Despatx parroquial és aquest:
 Parròquia de Montserrat: divendres, de 8 a 9 del vespre
 Parròquia de Sant Feliu: dilluns, de 8 a 9 del vespre
 Com sempre, per a qualsevol urgència, al telèfon indicat

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 18 i 19:
18. Saber defensar-se sense molestar-se: mantenir la calma és òbviament un avantatge, però hi ha moments en què
és realment difícil. I si alguns acostumen a tancar-se com les ostres, n'hi ha d'altres que la sang no fa cap gir.
L'adrenalina és sovint un mal conseller i només pot empitjorar les relacions.
19. Reciprocitat: retornar una invitació forma part de les normes socials, una educació normal practicada per tots.
Però sovint passa que oblidem aquesta regla bàsica. Algunes persones són naturalment atentes, altres són naturalment
indiferents. Per mantenir bones relacions amb els altres, és millor formar part de la primera categoria. La reciprocitat
és una de les regles bàsiques d'una bona relació.
parroquiesdetorello.com

parroquiesdetorello@gmail.com

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 6

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 7 10: Esposos Ramon Criballés i Neus Soy

19: ------------

Diumenge 7 12: Ànimes

Col·lectes

Dimarts 9

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

Dijous 11

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

• Diumenge, dia 31 de juliol: 41,18 €

Dissabte 13 19: Maria Soldevila Solà

• Lampadaris: 164,72 €

Col·lectes
•

Diumenge, dia 31 de juliol: 71,87 €

•

Lampadaris: 170,39 €

AGENDA
Activitats interparroquials

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



Càritas: Horari d'acolliment i
atenció, cada dilluns, de 10 del matí
a 12 del migdia, a la rectoria de Sant
Feliu

Misses per celebrar
Dissabte 6

20: Germanes Anna Sala i Dolors Sala

Diumenge 7

11: ------------

Dilluns 8

11: ------------

Dimecres 10

11: ------------

Divendres 12 19: -----------Dissabte 13

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

Col·lectes
•

Dia 31 de juliol, 1 i 2 d'agost: 171,45 €

•

Lampadaris: 20,81 €

Full i Diàleg: 0,60 €

