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La llei del Regne del cel
«Jo us dic que si no sou més justos del que ho són els
mestres de la Llei i els fariseus, no entrareu pas al
Regne del cel». Aquest principi de Jesús el llegim avui
(Mt 5,17‐37). Jesús el diu en el Sermó de la Muntanya
per deixar ben clar que hi havia una llei i una justícia
fins a aquell moment, derivades de la llei donada per
Déu a Moisès en el Sinaí, però que, tot i ser bona Sno
podia ser d’altra manera, era donada per Déu mateixS,
no havia portat a què el poble jueu visqués en la
voluntat de Déu, sinó que la seva manera de viure
deixava molt que desitjar des del punt de vista de la
justícia humana i divina.
Per tant, sense contradir‐la, ni anul∙lar‐la per res, Jesús,
el Fill de Déu, el nou Moisès, des de la nova muntanya
de les benaurances, explica quina és la voluntat de Déu
i la diu reiteradament quan repeteix de manera ben
solemne: «Jo us dic»! És Déu qui ho diu. I el que diu és
la nova llei del Regne nou de Déu. Ben nova perquè no
l’havien pas entès ni viscut. Del tot nova perquè ara sí
que, gràcies a l’Esperit que serà donat, serà possible
viure‐la radicalment en la nova vida humana.
Així va repassant el decàleg de la llei mosaica de forma solemne: «Ja sabeu que als antics els van manar» va
dient, i ho contraposa a la seva fórmula: «Jo us dic».
«”No matis”». «”No cometis adulteri”». «”No trenquis els juraments”», va repetint Jesús recordant el decàleg.
La contraposició és forta i ferma: «El qui s’enfadi amb el seu germà…». «Tothom que mira […] amb mal desig,
en el fons del cor…». «Digueu senzillament sí quan és sí, i no quan és no».
Als cristians sempre ens caldrà rellegir aquestes fórmules de Jesús del cor de l’evangeli per tornar‐nos a
preguntar si la nostra justícia és la del Regne o encara és com la dels fariseus i mestres de la Llei. Fem‐ho!

Col∙lecta Mans Unides
Avui, diumenge, dia 12 de febrer, a totes les nostres celebracions hi ha la
col∙lecta de Mans Unides, Campanya contra la fam, com ja és habitual cada any.
Mans Unides és una ONG de l’Església que lluita conta el subdesenvolupament,
la pobresa i la fam amb projectes arreu del món.
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 11

19: Joan Mir Conca (15è aniv.)

Diumenge 12

12: Rosario Robles García (cap d’any)

Dimarts 14

9: Domènec Vila Soldevila i família

Dijous 16

9: A sant Antoni

Dissabte 18

19:

Diumenge 19

12: Ramon Camprubí Cot

& Enterraments
• Dijous, dia 2 de febrer: Josep Vivet Farrés, 83
anys.
• Dissabte, dia 4 de febrer: Martí Viñas Vila, 70 anys.
& Col·lectes
• Diumenge, dia 5 de febrer: 109,11 €.
• Donatius: 20,00 €.
• Una capella domiciliària: 58,30 €.

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.

& Col·lectes
• Diumenge, dia 5 de febrer: 91,50 €.
• Donatius: 1.150,00 €.

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 12

10: Josep Coromina Colomer

Diumenge 19

10: Familiars difunts de Montesquiu i
Torelló

AGENDA
& Arxiprestal
• Dimarts vinent, dia 14 de febrer, a les 8 del vespre,
als locals de a parròquia de Santa Maria de
Manlleu hi ha reunió del Consell de pastoral
de l’Arxiprestat, reunió que s’havia ajornat.
• Divendres vinent, dia 17 de febrer, a les 11 del matí,
hi ha la reunió periòdica dels preveres de
l’arxiprestat a la parròquia de Sant Pere de
Torelló.
& Càritas Interparroquial
• Horari d’acolliment i atenció, cada dilluns, de 6 a
8 de la tarda, a la Rectoria de Sant Feliu.

Misses per celebrar
Dissabte 11

20: Àngels Casas Serra (cap d’any)

Diumenge 12

11: Joan Bassas Guillamet (cap d’any)

Dilluns 13

19: Ànimes

Dimarts 14

19:

Dimecres 15

19:

Dijous 16

19:

Divendres 17

19: Miquel Soler Alabró

Dissabte 18

20:

Diumenge 19

11: Família Bartrina Carrera

& Baptismes
• Diumenge, dia 5 de febrer:
S Pol Arjona Martí, fill d’Antoni i d’Eulàlia.
S Joana López Serra, filla d’Ivan i de Núria.
& Enterraments
• Dimarts, dia 7 de febrer: Joan Dot Cañellas, 89
anys.

• Dilluns vinent, dia 13 de febrer, a les 9 del vespre,
hi ha reunió 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.
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