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

Diumenge III de durant l’any / A 26 de gener de 2014 Any 76          Nº 3120

L’Evangeli de Sant Mateu
Estem  en  el  cicle  A  de  lectures  dominicals.  Hi  llegim  sobretot
l’Evangeli de  Sant Mateu  i  per  això  val  la  pena  fer‐ne  una  petita
introducció. L’evangelista  s’identifica  tradicionalment  amb Mateu‐
Leví, l’apòstol cridat per Jesús. S’adreça a una comunitat formada per
cristians d’origen jueu i d’origen pagà, segurament de la zona de Síria,
entre  Antioquia  i  Damasc.  L’escriu  en  una  època  posterior  a  la
destrucció de Jerusalem que va tenir lloc l’any 70. Explica l’itinerari de
Jesús des de Galilea fins a Jerusalem, precedit per un breu relat de la
seva  infància.  Mateu  ho  explica  tot  a  partir  de  grans  blocs
d’ensenyament,  com  el  sermó de  la muntanya o  les paràboles. La
comunitat  de  Mateu  se  sent  continuadora  del  poble  d’Israel  i
confrontada amb ell de cara al Regne de Déu. Per això recull les grans
profecies de l’Antic Testament per veure‐les acomplertes en Jesús, el
Messies. Allò que és decisiu no és la pertinença material a la comunitat
sinó  l’amor  solidari  envers  els més petits. El  resultat  és una  forta
empenta missionera. L’Església naixent ha de portar el missatge de
l’evangeli de Jesús arreu de la terra. La clau de volta és al final: “Aneu,
bategeu, i jo seré amb vosaltres cada dia fins a la fi del món”.

Veniu amb mi, i…
Joan el Baptista ha estat empresonat i ben aviat
serà mort.  Jesús  li agafa el  relleu  i  comença  la
seva predicació en el punt on l’havia deixada ell,
amb una crida a la conversió perquè el Regne és
ben a prop. Ho fa, però, a la Galilea, una terra de
pagans havia dit el profeta. A ells cal que arribi la
llum perquè  viuen  a  les  fosques  i ho  saben,  a
diferència dels jueus, els de la Judea i Jerusalem
que es pensaven que hi veien. És una primera
dada prou significativa.

Però n’hi ha una altra molt important. Jesús no fa mai res tot sol. Des del començament en crida alguns perquè
estiguin amb ell i l’acompanyin: «Veniu amb mi…» i veuran com la seva vida canvia radicalment perquè
hauran descobert aquell que els dóna sentit ple al que són i que el cor de l’home havia estat buscant des de
sempre. Són els primers deixebles. La invitació que els fa també arriba a nosaltres. Ens convida de nou avui
a deixar totes les nostres precàries seguretats per estar amb Ell i trobar la bona nova del Regne.



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, 91, als baixos del Centre Cívic):

divendres, de 8 a 9 del vespre.
F 938590340, 938590637.

Misses per celebrar
Dissabte 25 19: Miguel Ponce Andrés
Diumenge 26 12: Anna Culell Riera (6è. aniv.)
Dimarts 28 9: Ànimes
Dijous 30 9:
Dissabte 1 19:
Diumenge 2 12:

& Enterraments
• Dimarts, dia 21 de gener: Núria Garriga Roca, 85

anys.
• Dimecres, dia 22 de gener: Antoni Capdevila

Domènech, 82 anys.

& Col·lectes
• Diumenge, dia 19 de gener: 95,17 €.

PARRÒQUIA DE SANT FELIU
& Horari de misses 
• De dilluns a divendres, feiners: 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 25 20:
Diumenge 26 11: Daniel Blanco Sánchez
Dilluns 27 19: Ànimes
Dimarts 28 19:
Dimecres 29 19: Ànimes
Dijous 30 19:
Divendres 31 19: Ànimes
Dissabte 1 20:
Diumenge 2 11: Josep Llach Aumatell (14è. aniv.)

& Baptismes
• Diumenge, dia 19 de desembre: Jordi Gavilà

Hernández. Fill de Marc i Irene.

& Col·lectes
• Diumenge, dia 19 de gener: 114,00 €.
• Donatius: 150,00 €.
• Una capella domiciliària: 50,20 €.

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 26 10: Josep Coromina Colomer
Diumenge 2 10: Núria Serra Puig (8è. aniv.)

A G E N D A

& Interparroquial
• Diijous vinent, dia 30 de gener, a les 9 del vespre, a

la Sala de Catequesi de la parròquia de
Montserrat, hi ha reunió de pares i padrins per
preparar els Baptismes.

• Divendres vinent, dia 31 de gener, a 1/4 de 10 del
vespre, hi ha trobada de l’equip de
catequistes, a la sala de reunions de
Rocaprevera.

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

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

& Parròquia de Sant Feliu
• Dissabte vinent, dia 1 de febrer, a 3/4 de 7 de la

tarda, al Casal de Sant Feliu, hi ha la Catequesi
Familiar amb els pares i mares dels infants de
primer curs. Tot seguit, a les 8, hi ha la Missa
Familiar.

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

Parroquial, a l’església.

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

de Rocaprevera, al Santuari.

Full i Diàleg: 0,50 €


