
http://parroquiesdetorello.wordpress.com/ a/e: parroquiesdetorello@gmail.com

Diumenge II de durant l’any / B 15 de gener de 2012 Any 74          Nº 3014

Seguir Jesús
Com que l’evangeli de Marc, que correspon llegir
aquest cicle B de lectures, és relativament breu,
en  les  lectures  dels  diumenges  s’hi  intercalen
força fragments de l’evangeli de Joan. És el que
passa avui. Sentim el moment inicial de la vida
pública  de  Jesús  en  el  qual  se  li  comencen  a
ajuntar els primers deixebles (Jn 1,35‐42) d’una
manera ben diferent a com ens ho expliquen els
sinòptics. La seqüència és aquesta. Joan Baptista
assenyala  Jesús:  «Mireu  l’anyell de Déu». Dos
deixebles el segueixen. Jesús els pregunta: «Què
voleu?» I, reconeixent‐lo com a “mestre”, li diuen:
«On us allotgeu?» La seva resposta té un punt de sorprenent: «Veniu i ho veureu». «Es quedaren amb ell aquell
dia», i en tornar la seva vida ha canviat i ja parlen de Jesús a tothom a qui troben.

¿No serà aquest el model del procés de seguiment de Jesús? També a cadascun dels creients algú ens ha parlat
de Jesús –i ens en continua parlant–, ens l’ha mostrat –i ens el continua mostrant–. Hem fet l’esforç de seguir‐lo.
Ell ens ha interpel∙lat i nosaltres li hem preguntat pels nostres anhels, neguits, interrogants, inquietuds de la
vida cercant de veure com ho ha respost Ell. I ens contesta dient que l’acompanyem, que estiguem amb Ell.
Gràcies a aquest “estar amb Ell” la nostra vida ha quedat transformada, ja no és la mateixa que abans d’aquest
encontre amb Jesús. I sortint d’aquesta trobada –contínua– amb Ell, en parlem amb qui ens trobem.

Celebració de la Confirmació
Dissabte vinent, dia 21 de gener, en la missa de les 7 de la tarda a la parròquia de
Montserrat, el senyor bisbe Mons. Romà Casanova administrarà el sagrament de la
Confirmació a un grup de quatre joves de les nostres parròquies. Felicitem‐nos‐en i
acompanyem‐los! Aquesta Missa estava programada com a Missa Familiar, però ja
es veu que no podrà pas tenir aquesta dinàmica, això no vol dir, però, que els infants
i els seus pares no hi puguin participar, si així ho volen.

Setmana de Pregària per la unitat dels cristians
Com cada any  la celebrem en  la setmana que va del dia 18 al 25 de gener,  festa de  la
Conversió de Sant Pau. Ho tindrem present en les celebracions de l’Eucaristia de cada dia.
Demanem‐li sincerament a Déu que ens concedeixi el do de la unitat perquè així puguem
donar el testimoni davant el món que tots els cristians som seguidors de l’únic Crist.



PARRÒQUIA DE MONTSERRAT
& Horari de misses
• Dimarts i dijous, feiners: a les 9 del matí.
• Dissabtes i vigílies de festes: a les 7 de la tarda.
• Diumenges i festes: a les 12 del migdia.
& Despatx (c/ Núria, 85): divendres, de 8 a 9 del vespre.
F 938590340, 938590637.

Misses per celebrar
Dissabte 14 19: Ànimes, acció de gràcies
Diumenge 15 12: Josefa Sánchez
Dimarts 17 9:
Dijous 19 9:
Dissabte 21 19:
Diumenge 22 12: Maria Arboix Cruells

& Enterraments
• Dilluns, dia 9 de gener: Ramon Solà Pujolràs, 65

anys.

& Col·lectes
• Divendres, dia 6 de gener: 82,54 €.
• Diumenge, dia 8 de gener: 159,96 €.

PARRÒQUIA DE SANT FELIU
& Horari de misses 
• De dilluns a divendres, feiners: a les 8 del matí i a les 7 de

la tarda.
• Dissabtes i vigílies de festes: 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.
F 938590340, 938590637.

Misses per celebrar
Dissabte 14 20: Maria Subirats i Matilde Soriano
Diumenge 15 11: Ramon Terricabras (5è. aniv.)
Dilluns 16 8: Francesc

Bardolet
19:

Dimarts 17 8: 19: Família Sellarès
Esmarats

Dimecres 18 8: 19: Família Llach
Aumatell

Dijous 19 8: 19: Esposos, i filla,
Planas Planas

Divendres 20 8: 19: Carme Planas
Soler

Dissabte 21 20: Ànimes
Diumenge 22 11:

& Enterraments
• Dimecres, dia 11 de gener: Antoni Bardolet

Oliveras, 96 anys.

& Col·lectes
• Divendres, dia 6 de gener: 138,80 €.
• Diumenge, dia 8 de gener: 190,32 €.
• Lampadaris, mes de desembre: 126,95 €.
• Dues capelles domiciliàries: 101,47 €.

Capella dels Sagrats Cors
& Horari de misses
• De dilluns a divendres, feiners: a 2/4 de 8 del matí.
• Dissabtes: a les 8 del matí.
• Diumenges i festes: a 2/4 de 9 del matí.

Santuari de Rocaprevera
& Horari de misses
• Diumenges i festes: a les 10 del matí.
& Despatx: a la parròquia de Sant Feliu o de Montserrat.
F 938590637 i 938590340.

Misses per celebrar
Diumenge 15 10: Ramona Feixas Autet (10è. aniv.)
Diumenge 22 10: Josep Coromina Colomer

A G E N D A

& Arxiprestal
• Dijous vinent, dia 19 de gener, a les 11 del matí, a

la parròquia de Santa Maria de Manlleu, tenim
trobada dels preveres de l’arxiprestat.

• Dijous vinent, dia 19 de gener, a les 8 del vespre,
als locals parroquials de Santa Maria de Manlleu,
hi ha la segona sessió del Curs de Pastoral
que s’organitza des de l’arxiprestat.

& Interparroquial
• Divendres vinent, dia 20 de gener, a 2/4 de 8 del

vespre, a la Rectoria de Sant Feliu, hi ha reunió
de l’Hospitalitat de la Mare de Déu de
Lurdes, per acabar de preparar la trobada
comarcal del 12 de febrer de l’any vinent a casa
nostra.

• Divendres vinent, dia 20 de gener, a les 9 del
vespre, a l’església de la parròquia de Montserrat,
hi ha la trobada amb els qui s’han de
confirmar, els seus pares i els seus padrins,
per a fer la celebració penitencial i acabar de
preparar la celebració de l’endemà.

& Càritas Interparroquial
• Horari d’acolliment i atenció, cada dilluns, de 6 a

8 de la tarda, a la Rectoria de Sant Feliu.

• Dilluns vinent, dia 16 de gener, a les 9 del vespre, hi
ha reunió de Càritas interparroquial, a la
Rectoria de Sant Feliu.

& Parròquia de Montserrat
• Cada dijous, a 2/4 de 9 del vespre, assaig del Cor

Parroquial, a l’església.

• Dissabte vinent, dia 21 de gener, a 3/4 de 6 de la
tarda, a l’església parroquial, hi ha la Catequesi
Familiar amb els pares i mares dels infants de
primer curs. Tot seguit, a les 7, hi ha la Missa
Familiar, tot i que aquesta Missa serà la de la
celebració de les Confirmacions.

& Santuari de Rocaprevera
• Cada dijous, a 2/4 de 10 del vespre, assaig del Cor

de Rocaprevera, al Santuari.

Full i Diàleg: 0,50 €


