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La carta de presentació de Jesús: les Benaurances
Avui llegim les Benaurances(Mt 5,1‐12a). Encapçalen l’anomenat Sermó de la Muntanya. Sant Mateu ens hi
ha agrupat el nucli més important de tota la predicació de Jesús a Galilea. El text de les Benaurances mostra
amb evidència que el Regne de Déu del qual Jesús parla no té res a veure amb el món al qual estem acostumats.
Més aviat al contrari. Són els pobres, els humils, els nets de cor, els qui posen pau…, els menyspreats pel món
els qui paradoxalment posseeixen el Regne de Déu. Ells poden entendre el veritable sentit de la vida tal com
Déu l’havia desitjat des de sempre: és d’ells el Regne. Tant de bo també sigui nostre.

Una altra presentació
I encara el dijous celebrem una altra presentació. Ara és sant Lluc qui ens
explica com els pares de Jesús «el portaren a Jerusalem per presentar‐lo
al Senyor» (Lc 2,22‐40). Allà el reberen Simeó i Anna i el reconegueren
com el Messies de Déu esperat i desitjat. Nosaltres ho revivim amb la
festa de la llum que representa la benedicció de les candeles que fem.

Sor Maria Rafaela, Venerable
Efectivament. Amb aquest Diàleg, encartat en aquest mateix full, adjuntem el text que les
Missioneres dels Sagrats Cors ens han fet arribar tot explicant‐ho, perquè és un
esdeveniment prou important per a les nostres parròquies que gaudeixen de fa tant de
temps de la seva presència evangelitzadora i que han rebut l’influx de la Venerable sor
Maria Rafaela. Donem‐ne gràcies a Déu!
parroquiesdetorello.com

parroquiesdetorello@gmail.com

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 28

19: Miguel Ponce Andrés

Diumenge 29

12: Anna Culell Riera (9è aniv.)
Ángeles Muñoz Gil (+01.12.16)

Dimarts 31

9:

Dijous 2

9:

Dissabte 4

19:

Diumenge 5

12:

& Baptismes
• Diumenge, dia 8 de gener: Kilian Heredia Moskova,
fill de Ricard i de Desislava Milkova.
& Enterraments
• Dissabte, dia 21 de gener: Josep Rovira Farrés, 82
anys.
• Dimarts, dia 24 de gener: Elvira Tuneu Coma, 97
anys.
& Col·lectes
• Diumenge, dia 22 de gener: 79,92 €.
• Una capella domiciliària: 23,50 €.

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 28

20: Ànimes

Diumenge 29

11: Hermínia Bassas Guillament (8è aniv.)
i Josep Bassas Guillamet (7è aniv)

Dilluns 30

19:

Dimarts 31

19:

Dimecres 1

19:

Dijous 2

19:

Divendres 3

19:

Dissabte 4

19:

Diumenge 5

19:

& Enterraments
• Dijous, dia 19 de gener: Anna Ullastre Clapé, 60
anys.
• Dijous, dia 19 de gener: Dolores Salvans Orra, 98
anys.
& Col·lectes
• Diumenge, dia 22 de gener: 113,50 €.
• Donatius: 90,00 €.
• Una capella domiciliària: 90,00 €.

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 29

10: Josep i Lluís Oms

Diumenge 5

10: Núria Serra Puig (10è aniv.). Ramon
Fontserè i Joan

AGENDA
& Càritas Interparroquial
• Horari d’acolliment i atenció, cada dilluns, de 6 a
8 de la tarda, a la Rectoria de Sant Feliu.
& Interparroquial
• Divendres vinent, dia 3 de febrer, a les 8 del vespre,
a l’església de Sant Feliu, a la capella del
baptisteri, l’Hospitalitat de la Mare de Déu de
Lurdes de la Vall del Ges, convoca la
pregària mariana de cada mes.
& Parròquia de Sant Feliu
• Dimarts vinent, dia 31 de gener, a les 9 del vespre,
hi ha reunió dels animadors de cant litúrgic
de la parròquia, al pis de la Rectoria.
& 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 €

