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«Sapigueu que ell s’acosta,
que ja és a les portes»
Diumenge vinent, amb la celebració de la festa de Crist Rei,
s’acaba l’any litúrgic. Haurem acabat de llegir l’evangeli
d’aquest any, el de Marc –vaja, l’acabem avui, perquè
diumenge vinent serà del de Joan–, i podrem passar al de
Lluc. És normal que al final de tot es parli de les coses del
final de tot, és a dir, de la fi de la vida i de la història, i de la
salvació de Déu que ha de fer‐se plenament efectiva en
aquells moments tan enigmàtics per a nosaltres. Ho sentirem
avui, també d’alguna manera diumenge vinent i fins i tot en
el primer diumenge d’Advent convidant‐nos a rebre Déu que
ve ja ara a la nostra vida.
Aquesta trobada definitiva de Déu amb nosaltres es pot
pensar i presentar de manera que faci por o que angoixi; la
imaginació de la literatura apocalíptica sovint fa això i usa amb gust moltes imatges de destrucció i de judici
fatídic. En canvi la presentació que en fa l’Escriptura sempre és de confiança: «en
aquell moment serà salvat el teu poble», diu Daniel en a primera lectura (Dn 12,1‐3);
l’arcàngel Miquel n’és garant i testimoni. I no diguem ja Jesús en dir: «quan vosaltres
veureu tot això, sapigueu que ell s’acosta, que ja és a les portes» (Mc 13,24‐32). La
invitació a la confiança és total. No pot pas ser d’altra manera. Estem a les seves mans.
Són les seves mans les que ens han creat –la seva Paraula–; a les seves mans vivim la
vida mortal –la seva Paraula ens acompanya– i seran les seves mans les que ens
conduiran a la vida –i la seva Paraula ens hi cridarà–: «El cel i la terra passaran, però
les meves paraules no passaran».
És de manera molt seriosa que Jesús convida a què a ningú se li acudeixi d’especular
i potser fer por amb el moment en què s’han de produir aquests fets, i molt menys
amb el judici que hi haurà. És taxatiu quan diu: «Ara, del dia i de l’hora, ningú no en
sap res, ni tan sols els àngels ni el Fill; només ho sap el Pare». A les seves mans estem.
Ens ho diu la Paraula de Déu i confiadament ho creiem.

Campanya Germanor
Avui diumenge la col∙lecta de les nostres celebracions anirà íntegrament destinada a la Campanya
Germanor que aquest any té el lema: “Una Església i milers d’històries gràcies a tu. Ajuda la teva
parròquia, tots hi guanyem.”
parroquiesdetorello.com

parroquiesdetorello@gmail.com

El “Diàleg” de les parròquies a la ràdio
Dimarts vinent, dia 17 de novembre, de 8 a 9 del vespre, podeu escoltar la repetició del programa
de ràdio “Diàleg de les parròquies” per Ràdio Ona, al 107.4 de la FM, que va ser emès dissabte,
dia 14, com cada segon dissabte de mes.
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 14

19: Antònia Vila Salvans (cap d’any)

Diumenge 15

12: Joan Darnés

Dimarts 17

9: Ànimes

Dijous 19

9: Ànimes

Dissabte 21

19: Esposos Antonio García i Maria Cinta
Gordillo

Diumenge 22

12: Maria Carmen Pujol Casadesús (11è
aniv.)

& Confirmació i Eucaristia
• Diumenge, dia 8 de novembre, de mans del bisbe
Romà Casanova en visita pastoral, Ernest
Nyanzu, fill d’Ernest i Rebecca, va rebre aquests
dos sagraments de la iniciació cristiana.
& Enterraments
• Dijous, dia 5 de novembre: Juan García Sánchez,
67 anys.

& Baptisme, Confirmació i Eucaristia
• Dissabte, dia 7 de novembre: Marta Skavinska, filla
d’Igor i Olha.
& Enterraments
• Dijous, dia 5 de novembre: Loreto Serrat Planas,
97 anys.
• Dissabte, dia 7 de novembre: Miguel Rubia
Fernández, 58 anys.
• Dissabte, dia 7 de novembre: Pepita Sayós Casals,
95 anys.
& Col·lectes
• Diumenge, dia 8 de novembre: 102,50 €.
• Donatius: 50,00 €.

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 15

10: Família Alabern Canet

Diumenge 22

10: Família Bach Illamola

& Col·lectes
• Diumenge, dia 8 de novembre: 130,50 €.

AGENDA

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 14

20: Mercè Font Jufré (3r aniv.)

Diumenge 15

11: Família Arqués Guillamet i família
Guillamet Danés

Dilluns 16

19: Remei Boixader Camps

Dimarts 17

19: Pilar Jutglar Creus (7è aniv.)

Dimecres 18

19: Jordi Cortada Dalmau

Dijous 19

19: Miquel Soler Alabró

Divendres 20

19: Jordi Cortada Dalmau

Dissabte 21

20:

Diumenge 22

11: Jaume Roura Sala (2n aniv.)

& 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 €

