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Tal com jo us he estimat, estimeu‐vos també vosaltres
Aquest és el manament. Al cap i a la fi, és l’únic manament (Jn 13,31‐33a.34‐35). No és només el manament
d’estimar, ni que sigui estimar fins i tot els enemics que és el que diuen els altres evangelis, els sinòptics.
L’evangeli de Joan conta meravellosament com en el sopar de comiat de Jesús amb els seus, per tant, en el
moment darrer de la seva vida, els “mana” que estimin com han vist que Ell ho feia.
Com que els evangelis estan escrits després de la mort i la resurrecció de Jesús amb la donació de l’Esperit Sant,
l’amor de Déu que s’ha manifestat en Jesús, no és tan sols l’amor de la seva vida mortal, sinó sobretot l’amor
de Déu revelat en el misteri de la Pasqua. Estima fins a la mort en creu; estima dipositant la seva vida en mans
de Déu el Pare; estima enviant l’Esperit des del cel. Aleshores sí que els deixebles poden estimar com Ell.

La Mare de Déu de Montserrat
A la parròquia i al barri de Montserrat estem de festa, de Festa Major. De fet pròpiament el dia
de la festa és dimecres, el dia 27, és clar! Però ho comencem a celebrar abans i ho continuem
després, que per això és festa. S’aniran recollint els rams de flors de l’ofrena a la Mare de Déu,
i ho tindrem en compte, a més, el diumenge següent, en la missa. La celebració solemne de
l’Eucaristia serà el dimecres, dia 27 d’abril, dia de la solemnitat de la patrona de la parròquia,
a 2/4 de 9 del vespre. Reservem‐nos‐ho!
parroquiesdetorello.com

parroquiesdetorello@gmail.com

Inscripcions Pelegrinatge a Lurdes
L’Hospitalitat de la Mare de Déu de Lurdes de les diòcesis de Vic i de Solsona, convoca el 49è
Pelegrinatge a Lurdes amb malalts i minusvàlids que tindrà lloc de l’11 al 15 de juny. Com cada
any també hi ha la possibilitat d’inscriure‐s’hi a Torelló mateix, tots els divendres fins al dia 20
de maig, de 2/4 de 7 a 2/4 de 8 de la tarda, a la Rectoria de Sant Feliu.
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 23

& Col·lectes
• Diumenge, dia 17 d’abril: 94,50 €.
• Donatius: 20,00 €.

19: Jaume Gorchs Vila

Diumenge 24

12: Lluís Sanglas Armengol

Dimarts 26

9: Ànimes

Dimecres 27

20,30: Ramona Francàs Vilageliu (2n
aniv.) i Maria

Dijous 28

9: Victòria Molas Lluís (5è aniv.)

Dissabte 30

19:

Diumenge 1

12:

& Enterraments
• Dissabte, dia 16 d’abril: Asterio Díez Martínez, 91
anys.
& Col·lectes
• Diumenge, dia 17 d’abril: 99,86 €.

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 23

& Enterraments
• Dissabte, dia 16 d’abril: Josep Parés Valls, 88
anys.
• Dimarts, dia 19 d’abril: Dionisio Sánchez
González, 89 anys.

20: Jordi Cortada Dalmau.
Jordi Autonell Meix.
Jordi Mercader Arqués.

Diumenge 24

11: Jaume Carrera Carol

Dilluns 25

19: Ànimes

Dimarts 26

19: Jaume Carrera Carol (2n aniv.)

Dimecres 27

19: Montserrat Forn Font

Dijous 28

19: Mercè Subirachs Julve

Divendres 29

19: Família Pujol Furriols

Dissabte 30

20: Rosa Baroy Reixach (6è aniv.)

Diumenge 1

11: Emília Parramon Salvans

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 24

10: Josep Arimany Sobrerroca i família
Raulet Ricart

Diumenge 1

10: Jordi Torrent
I Margarita Ayats Esturi (+22.01.16)

AGENDA
& 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 25 d’abril, a les 9 del vespre, hi
ha una reunió extraordinària del Consell de
Càritas interparroquial, a la Rectoria de Sant
Feliu.
& Parròquia de Montserrat
• Cada dijous, a 1/4 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 €

