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Com anyells enmig de llops
La primera lectura que –com sabeu prou bé–
prepara sempre l’evangeli, és del profeta Isaïes i
posa l’accent en la pau del moment final que el
profeta anuncia per a Jerusalem: «Jo decantaré
cap a ella, com un riu, la pau i el benestar…» (Is
66,10‐14c). Aquest anunci de pau és el que Jesús
encomana als setanta‐dos deixebles –i, per tant, a
nosaltres– quan els envia a dur a terme la mateixa
missió que ell està realitzant, l’anunci del Regne
de Déu (Lc 10,1‐12.17‐29).
Els diu, també: «Us envio com anyells enmig de
llops». I de seguida hem tingut la temptació de
pensar que el món al qual érem enviats, oblidant‐
nos de que és el nostre, estava fet “només” de llops dolents i que nosaltres érem “només” anyells bons. Ja es
veu que no és pas així. El que està dient és que el Regne de Déu és l’arribada de la salvació que Déu vol per
a tothom, i que no es pot fer aquesta adjudicació de bons i dolents de manera tan simple. Ens hauria ajudat a
entendre‐ho si a la primera lectura hi haguéssim tingut aquell altre text d’Isaïes: «El llop conviurà amb l’anyell,
la pantera jaurà amb el cabrit; menjaran junts el vedell i el lleó, i un nen petit els guiarà» (Is 11,6).

Tancament de la 17ª Campanya Solidària
La Comissió ha fet el tancament definitiu de la Campanya d’aquest curs. Es van buidar
les guardioles amb un resultat sorprenent: 3.662,92 €. Això vol dir que el resultat final
de la Campanya ha estat de 11.085,97 €.
Una primera i ràpida valoració porta a dir que, degut a la situació que s’està passant,
ningú no pensava que s’arribés a una xifra tan elevada i en canvi s’ha aconseguit. La
satisfacció és molt gran perquè tot això diu molt de la consciència de la gent de Torelló
i cal agrair‐ho.
La Comissió es referma en la convicció que cal continuar fent aquestes campanyes
solidàries perquè ens fan adonar que més enllà de la situació de crisi que puguem estar
vivint nosaltres, hi ha llocs on aquesta crisi és permanent. I ho hem de tenir en compte. Així, malgrat sentim
a parlar contínuament dels refugiats que vénen a Europa, n’hi ha al cor de l’Àfrica que corren el perill que
ningú no es recordi d’ells. Quin sentiment més entranyable descobrir que ens en sentim solidaris i ho
manifestem ben clar!
Ja s’informarà de com i quan es faran arribar els diners i del seguiment del projecte. Gràcies a tothom!
parroquiesdetorello.com

parroquiesdetorello@gmail.com

Concert a Rocaprevera
Avui, diumenge, dia 3 de juliol, a 2/4 de 6 de la tarda, a Rocaprevera, sota la direcció
de Buia Reixach, hi ha un concert a càrrec del Cor de Mares i el 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 2

19: Joan Vila Roca (3r aniv.)

Diumenge 3

12: Assumpció Salarich Campàs (5è
aniv.)

Dimarts 5

9: A sant Antoni

Dijous 7

9: Lluís Arcarons

Dissabte 9

19: Joan Soldevila Sanglas

Diumenge 10

12: Família Casellas Vila

& Enterraments
• Dissabte, dia 25 de juny: Eudald Berenguer Crous,
80 anys.
• Dimecres, dia 29 de juny: Josep Padrós Miró, 84
anys.
& Col·lectes
• Diumenge, dia 26 de juny: 76,69 €.
• Llantions, mes de juny: 92,26 €.
• Donatiu: 50,00 €.

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 2

Dijous 7

19: Maria Palou (cap d’any)

Divendres 8

19:

Dissabte 9

20: Difunts família Vivet Soler.
Assumpció Basagaña (cap d’any)

Diumenge 10

11: Família Bassas Guillamet

& Col·lectes
• Diumenge, dia 26 de juny: 92,00 €.
• Donatius: 45,00 €.

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 3

10:

Diumenge 10

10: Josep Coromina Colomer

& Col·lectes
• Mes de juny: diumenge, dia 5: 64,50 €; diumenge,
dia 12: 94,50 €; diumenge, dia 19: 41,50 €;
diumenge, dia 26: 59,50 €. Lampadaris d’aquest
mes: 672,50 €.

AGENDA
& Càritas Interparroquial
• Horari d’acolliment i atenció, cada dilluns, de 6 a
8 de la tarda, a la Rectoria de Sant Feliu.
& Santuari de Rocaprevera
• Cada dijous, a 2/4 de 10 del vespre, assaig del Cor
de Rocaprevera, al Santuari.

20:

Diumenge 3

11:

Dilluns 4

19:

Dimarts 5

19:

Dimecres 6

19:

Full i Diàleg: 0,50 €

