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

Diumenge XXII de durant l’any / A 31 d’agost de 2014 Any 76          Nº 3151

«Senyor: a vós això no us pot passar!»
A Pere  li surt del fons del cor de dir‐ho –amb tota sinceritat–
quan, immediatament després d’haver reconegut que Jesús és
“el Messies, el Fill del Déu viu”, Jesús es posa a explicar‐los que,
malgrat que això sigui així, ell no s’escaparà pas de la mort. Més
aviat al contrari! La seva mort serà dramàtica, fruit del mal i de
la injustícia més flagrant del món humà. Perquè “el Fill del Déu
viu” s’ha fet home del tot, i, per tant, és mortal. No fos cas que
es  pensessin  que  pel  fet  de  ser Déu  s’escaparia  de  la mort
humana.  Pere  –amb  els  altres–  no  ho  pot  entendre.  Sempre
pensa que la salvació ha de voler dir que Déu evitarà de passar
pel mal i per la mort, i ara Jesús els ho diu exactament al revés.
La salvació de Déu farà que la persona humana, més enllà de tot
el que comporta la seva condició, “ressuscitarà al tercer dia”, és
a  dir,  està  cridada  a  la  plenitud  de  vida  eterna  en  l’amor
salvador de Déu.

Pere no pot! «De cap manera, Senyor: a vós això no us pot passar!» (Mt 16,21‐27), perquè Pere pensa com
qualsevol persona humana, en el fons com qualsevol de nosaltres. Però si continua així, Jesús li diu que esdevé
Satanàs, perquè no solament pensa com els homes –i no pas com Déu– sinó que fins i tot voldria que Déu
arribés a pensar com els homes.

Quin camí no li falta fer a Pere –i als deixebles, i a cadascun de nosaltres– per entendre que per més que
vulguem mai no ens podrem  salvar a nosaltres mateixos, perquè mai no podrem  fer que  la nostra vida
esdevingui eternament feliç. Només Déu ho pot fer. I ho vol fer. Sempre portarem la creu d’haver d’aprendre
a pensar com Déu, quan  la nostra  inclinació normal és a pensar d’una altra manera.   Sempre ens caldrà
convertir‐nos i fer‐ho a fons. Tot l’evangeli de Jesús ens hi ajuda. Aprofitem‐lo.

El nou curs…

Demà comencem el mes de setembre. Haurem acabat el temps aquell en què s’aturen una
bona part de les activitats parroquials. Les anirem començant de nou . A l’agenda ja es veu.
Ens  trobarem amb  l’equip de catequistes per engegar  totes  les coses necessàries per al
començament  de  curs;  serà  divendres  vinent.  Tindrem  la  primera

trobada del curs de formació bíblica amb els lectors i tot aquell que hi vulgui venir; com
sempre serà el dissabte al vespre. I de cara a l’altra setmana hi haurà la reunió del Consell
Pastoral interparroquial. A més, a les nostres parròquies el mes de setembre ve marcat per
la festa de la Mare de Déu de Rocaprevera que ens és molt important. Que sigui Déu mateix
qui beneeixi i faci fructificar tota aquesta labor pastoral que tornem a reprendre.



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 30 19: Ramon Camprubí Cot
Diumenge 31 12: Jaume Gorchs Vilà (5è. aniv.)
Dimarts 2 9:
Dijous 4 9: A sant Antoni
Dissabte 6 19:
Diumenge 7 12:

& Col·lectes
• Diumenge, dia 24 d’agost: 78,37 €.

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 30 20: Joan Surribas Masramon (2n. aniv.)
Diumenge 31 11: Francesc Xavier Casabella (5è. aniv.)
Dilluns 1 19:
Dimarts 2 19: En acció de gràcies i pels difunts
Dimecres 3 19:
Dijous 4 19: Els 18 màrtirs de l’Esquirol
Divendres 5 19: Jordi Mercader Arqués
Dissabte 6 20:
Diumenge 7 11: Mercè Subirachs Julve

& Enterraments
• Dilluns, dia 25 d’agost: Maria Vidal Espona, 87

anys.

& Col·lectes
• Diumenge, dia 24 d’agost: 137,00 €.
• Donatiu, obres: 1.000,00 €.

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 31 10: Juárez Cañellas
Diumenge 7 10: Josep Coromina Colomer

A G E N D A

& Interparroquial
• Dijous vinent, dia 4 de setembre, a les 9 del vespre,

a la Rectoria de Sant Feliu, hi ha reunió de
pares i padrins per preparar els Baptismes.

• Divendres vinent, dia 5 de setembre, a les 9 del
vespre, hi ha trobada de l’equip de
catequistes, a la sala de reunions de
Rocaprevera. Tot i que en acabar el curs ja es
van deixar moltes coses preparades, cal deixar a
punt el començament del curs.

• Dissabte vinent, dia 6 de setembre, a les 9 del
vespre, a la Sala de reunions del Santuari de
Rocaprevera, hi ha la trobada bíblica amb els
lectors i tot aquell que vulgui assistir-hi, per
a aprofundir sobre les lectures dels diumenges.
Tothom hi pot venir.

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

8 de la tarda, 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.

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

de Rocaprevera, al Santuari.

Full i Diàleg: 0,50 €


