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Seguir Jesús, camí de Jerusalem
A partir de l’escena que sentíem diumenge passat, aquella en
la qual Pere confessa que Jesús és el Messies, l’evangeli de
Lluc comença una mena de segona part: la d’encaminar‐se a
Jerusalem. Perquè Jesús des d’aquell mateix moment els ha
començat a anunciar que havia d’anar a Jerusalem i que allà
hauria de patir la mort, tot i que amb la plena esperança de la
resurrecció. I comença el camí. Qui el vol acompanyar? Qui
està disposat a seguir‐ lo vers aquest final de mort però
seguida de resurrecció?
Ja es veu que això, que comença essent un seguiment en un
camí terrenal, esdevé de seguida una categoria espiritual. Seguir Jesús vol dir ser com Ell, fer el que Ell fa, viure
com Ell, amb les seves actituds, els seus valors… i això s’aprèn tot caminant amb Ell, obeint la seva invitació
a seguir‐lo.
L’evangeli de Lluc ens ha guardat juntes unes quantes d’aquestes actituds
fonamentals de cara al seguiment i les llegim avui (Lc 9,51‐62). Vegem‐ho.
L’important en el camí és Jesús. És Ell qui ha d’arribar a tot arreu. I si no el
volen rebre, com passa amb aquell poble de samaritans, no es pot pas imposar
la seva presència. Mai no s’ha de fer servir el poder. On s’és vist això que diuen
Jaume i Joan: «Senyor, voleu que manem que baixi foc del cel i els consumeixi?»
Mai no s’ha de fer servir cap mètode de poder! El camí de Jesús és un camí
d’amor. Per això «Jesús es girà i els renyà».
Que no esperi qui l’acompanyi que Jesús es quedi estàtic i quiet en un sol lloc,
ni sinagoga, ni temple, ni… perquè «el Fill de l’home no té on reposar el cap».
Sempre va més enllà, per tots els camins de la vida.
La iniciativa és de Jesús. És Ell qui crida; i crida tothom. «Vine amb mi». I la
crida sempre té un to d’urgència, de radicalitat, de no acabar d’admetre les
mitges tintes a les quals tan sovint estem acostumats. Es tracta de descobrir que quan Ell ens engendra a una
nova vida, tot allò que aparentment ens ha donat vida fins ara ja és mort,
perquè no és pas la vida de veritat. «Deixa que els morts enterrin els seus
morts, i tu vés a anunciar el regne de Déu.»
El camí de seguir Jesús sempre té enigmes, dificultats, dubtes i preguntes.
Serà això el que he de fer? Jesús demana confiança total en aquest regne
que és de Déu: «Ningú que mira enrere quan ja té la mà a l’arada no és
apte per al regne de Déu.»
parroquiesdetorello.com

parroquiesdetorello@gmail.com

Concert a Rocaprevera
Diumenge vinent, dia 3 de juliol, a 2/4 de 6 de la tarda, a Rocaprevera, sota la direcció
de Buia Reixach, hi haurà un concert a càrrec del Cor de Mares i Cor de Pares de
l’Escola Coral de l’Orfeó Català, acompanyats al piano per Cristina Colomer. I tot
seguit un grup Coral de l’Escola de Música de Manlleu presentaran un petit espectacle
basat en cançons d’arreu del món. El concert és gratuït. Els donatius que es facin seran
a favor de Càritas interparroquial de Torelló.

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: Joan Mir.
Pere Masdemunt

& Col·lectes
• Diumenge, dia 19 de juny: 153,50 €.
• Donatiu, Càritas: 60,00 €.

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 26

12: Joan Comas Arau

Diumenge 26

Dimarts 28

9: Família Vila Vinyeta

Diumenge 3

Dijous 30

9:

Dissabte 2

19: Joan Vila Roca (3r aniv.)

Diumenge 3

12: Assumpció Salarich Campàs (5è
aniv.)

& Col·lectes
• Diumenge, dia 19 de juny: 128,40 €.

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: Joan Autonell Meix

Diumenge 26

11: Joan Bassas Guillamet

Dilluns 27

19:

Dimarts 28

19:

Dimecres 29

19: Germanes Mercader

Dijous 30

19:

Divendres 1

19:

Dissabte 2

20:

Diumenge 3

11:

& Enterraments
• Dimarts, dia 21 de juny: Maria Lourdes Carrera
Ayats, 81 anys.

10: Família Casas Solà
10:

AGENDA
& Interparroquial
• Divendres vinent, dia 1 de juliol, a les 8 del vespre,
als locals de la Rectoria de Sant Feliu,
l’Hospitalitat de la Mare de Déu de Lurdes de
la Vall del Ges, convoca la pregària mariana
de cada mes.
• Divendres vinent, dia 1 de juliol, a les 9 del vespre,
hi ha trobada de l’equip de catequistes de les
parròquies de la Vall del Ges, a la sala de
reunions de Rocaprevera. Es tracta de fer la
preparació immediata de cara la començament de
curs, i de celebrar festivament el curs que ja ha
acabat
& 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 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 €

