
 

EL PROJECTE DE DÉU: TOTS ELS FILLS REUNITS EN LA MESA DEL REGNE 
 

Déu «vol que tots els homes se salvin i arribin al coneixement de la veritat » (1Tm 2,4). Les lectures d’aquest 

diumenge 21 de durant l’any C, insisteixen en aquesta gran veritat de la nostra fe. Isaïes ens diu que la 

voluntat de Déu és reunir totes les nacions i per això enviarà «supervivents», és a dir, veritables apòstols a 

tots els pobles. Quan vinguin a Jerusalem s’integraran de tal manera en el poble de Déu que d’entre ells 

n’escollirà sacerdots. El salm 116 és una invitació a tots els pobles a lloar el Senyor. El text evangèlic ens 

diu que «són primers els qui llavors seran darrers», és a dir, que els pobles pagans, considerats com a 

darrers per Israel en ordre a la salvació, gaudiran també de l’acollida càlida del Pare: «Vindrà gent d’Orient 

i d’Occident, del nord i del sud, i s’asseuran a taula en el Regne de Déu». 

 
JESÚS ÉS LA PORTA ESTRETA PER ENTRAR EN EL REGNE 

 

De vegades, diem que hem estat salvats per la sang de Jesús només pel fet que som cristians i oblidem que 

la salvació és més que això. També podem pensar que l’esforç que posem en la nostra vida cristiana ens 

pot salvar: per exemple, resar cada dia, anar a missa... i oblidem que la salvació és un regal gratuït que ve 

del Senyor. Senzillament, cal dir que la salvació no depèn de l’esforç que pugui realitzar una persona ni dels 

mèrits que hagi contret i, això no obstant, així pensen habitualment els qui es queden en una vivència de 

religiositat que no arriba a la fe. El vertader creient sap que la salvació sols pot ser acollida com un regal de 

Déu. És ell qui la somia i la realitza: «Jo mateix vindré a reunir la gent de totes les nacions i de totes les 

llengües». Amb tot, també és cert que cada persona ha de col·laborar en la salvació acollint el do que Déu 

li ofereix. Això significa «entrar per la porta estreta». És el mateix Jesús qui ens dirà que ell és la porta (cf. 

Jn 10,7). Entrar per Jesús en el Regne vol dir buscar conèixer-lo, estimar-lo i anunciar-lo; tenir-lo com la 

referència indispensable en la nostra vida. 
 

 

Paraula de la setmana: Alguns consells per tenir èxit a la vida 
 

Tothom vol tenir èxit a la vida, però és més fàcil dir-ho que fer-ho. Les distraccions no falten i pot ser molt difícil dedicar-

se plenament a aconseguir un objectiu de certa importància. Tanmateix, tenint en compte els consells següents, podeu 

augmentar dràsticament les vostres possibilitats d'èxit en qualsevol cosa que trieu fer. Aqui us he preparat 10 consells 

i en cada número del Diàleg presentarem 1 o 2.  
 

1- Dubta de tu mateix: el dubte et permet tenir en compte les crítiques dels altres i t'empeny a l'autocrítica. Si creus 

que ets un geni en el teu camp, no prestaràs atenció als comentaris sovint constructius que t'envolten, de manera que 

no milloraràs. El dubte t'empeny a treballar i a superar-te. Si no dubtes, no seràs conscient. Persones que dubten, 

treballen i reelaboren el seu projecte fins a dominar-lo al seu abast. El dubte t'estalviarà de ser narcisista. A la gent no 

li agraden els narcisistes. D'aquesta manera, pots establir bones relacions amb els teus companys i crear un bon 

ambient a l'equip. El respecte als altres et farà tenir èxit. 
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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 20     19: ---------- 

Diumenge 21  12: Joan Mir 

Dimarts 23       9: Domènec Vila Soldevila i família 

Dijous  25        9: ---------- 

Dissabte 27    19: Josep Cubí Sala 

 
Col·lectes   

• Diumenge, dia 14 d'agost: 76,80 € 

Enterraments 

 Dilluns, dia 9 d'agost: Andrés Villena Castillo, 86 

anys 

 Diumenge, dia 14 d'agost: Rafael Ojeda Rubio, 

82 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 20    20: ---------- 

Diumenge 21  11: ---------- 

Dilluns 22       11: ---------- 

Dimecres 24   11: ---------- 

Divendres 26   19: ---------- 

Dissabte 27     20: ---------- 

 

Col·lectes  

• Diumenge, dia 14 d'agost:73,27 € 

• Dilluns, dia 15 d'agost: 55,50 € 

Enterraments  

 Dimecres, dia 17 d'agost: Octavio Menor Mantas, 

83 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 21  10: ---------- 

                            

Col·lectes   

• Diumenge, dia 14 d'agost  

• Lampadaris  

 

 

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 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
                             
 
 
 
 
 

 
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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


