El Baptisme del Senyor / B

7 de gener de 2018
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«Quan sortia de l’aigua, veié…»
Veié la presència de l’Esperit i sentí la veu del Pare del cel damunt del Fill. Així es manifesta
que Jesús és el mateix Déu que comença ara una missió nova de salvació (Mc 1,7‐11) seguint
l’estela oberta per Joan. I passarem del baptisme amb aigua que ell administrava al
Baptisme en l’Esperit que Jesús porta i que tot ho fa nou. És el nostre Baptisme.

Ha mort el P. Jaume Bartrolí i Clotet, S. J.
El passat dia 27 de desembre de 2017, a la Residència dels jesuïtes on vivia a Cochabamba,
a la seva estimada Bolívia, va morir el P. Jaume Bartrolí i Clotet, jesuïta, als 81 anys d’edat.
Allà ha estat enterrat. Era nascut a Torelló i aquí havia deixat petjada forta d’evangeli.
Aquesta petjada el va portar a Bolívia i allà va ser casa seva. Per a ell, per a la labor que
ell feia, havíem dedicat algunes de les Campanyes Solidàries. Era prevere, pastor fins al
moll dels ossos, encarnat del tot en la seva gent, amb la seva vida, compartint‐la i
celebrant la salvació que Déu en Jesús ens havia portat. Pregarem de manera especial per
ell en la missa de les 10 del matí del diumenge dia 14 de gener del 2018 al Santuari de
Rocaprevera. AL CEL SIA!

Consell pastoral interparroquial
Dilluns vinent, dia 8 de gener, a les 9 del vespre, hi ha reunió del Consell pastoral interparroquial,
a la Rectoria de Sant Feliu. Hi ha la feina habitual de revisió del temps d’Advent i de Nadal i de
preparació ja de la Quaresma. I caldrà anar preparant també l’assemblea que ens hem proposat
de fer de cara a final de curs.
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Exposició de Diorames i Pessebres
A l’església de la parròquia de Montserrat hi ha l’exposició de diorames i pessebres que
han fet el Grup de Pessebristes de la parròquia, juntament amb els que s’han fet en el
taller que s’ha dut a terme allà o a casa mateix. Està oberta els dies de festa de 12 a 2
del migdia i de 6 a 8 de la tarda. Visiteu‐la! Val la pena!

El “Diàleg” de les parròquies a la ràdio
Dissabte vinent, dia 13 de gener, d’1 a 2 del migdia, podeu escoltar el programa de ràdio “Diàleg
de les parròquies” per Ràdio Ona, al 107.4 de la FM. La repetició és el dimarts, dia 16 de gener, de
8 a 9 del vespre.
PARRÒQUIA DE MONTSERRAT
& Horari de misses
• Dimarts i dijous, feiners: a les 9 del matí.
• Dissabtes i vigílies de festa: 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

Misses per celebrar
Dissabte 6

12:

Diumenge 7

12: Ànimes

Dimarts 9

9: Assumpta Cubí

Dijous 11

9: Francisco Malavé

Dissabte 13

19: Joan Quintana Costa

Diumenge 14

12:

& Enterraments
• Dijous, dia 28 de desembre: Concepció Serra Font,
93 anys.
• Divendres, dia 29 de desembre: Enrique García
Mantas, 71 anys.
& Col·lectes
• Diumenge, dia 31 de desembre: 125,95 €.
• Dilluns, dia 1 de gener: 44,89 €.
• Llantions, mesos de novembre i desembre: 248,17 €.

PARRÒQUIA DE SANT FELIU
& Horari de misses
• Dilluns, dimecres i divendres, feiners: a les 7 de la tarda.
• Dissabtes i vigílies de festa: 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

Misses per celebrar
Dissabte 6

11:

Diumenge 7

11: Família Teixidó Ginebra

Dilluns 8

19: Margarita Ayats.
Mercè de Masnou

Dimecres 10

19:

Divendres 12

19: Margarita Ayats (Sda. Flia.)

Dissabte 13

20:

Diumenge 14

11: Margarita Ayats

& Enterraments
• Dimecres, dia 3 de gener: Assumpció Reixach
Puig, 102 anys.

& Col·lectes
• Diumenge, dia 31 de desembre: 82,76 €.
• Dilluns dia 1 de gener: 55,40 €.
• Donatius: 470,00 €.
• Una capella domiciliària: 45,07 €.
• Donatiu Càritas: 100,00 €.

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 938590340 i 938590637

Misses per celebrar
Diumenge 7

10:

Diumenge 14

10: P. Jaume Bartrolí Clotet
(+27.12.2017)

AGENDA
& Interparroquial
• Dilluns vinent, dia 8 de gener, a les 9 del vespre, hi
ha
reunió
del
Consell
Pastoral
Interparroquial, a la Rectoria de Sant Feliu.
• Divendres vinent, dia 12 de gener, 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.
• Divendres vinent, dia 12 de gener, a les 9 del
vespre, hi ha reunió de l’equip de catequistes
de la Vall del Ges, a la sala de reunions de
Rocaprevera, per valorar les activitats conjuntes
i celebrar també el Nadal.
& Càritas Interparroquial
• Horari d’acolliment i atenció, cada dilluns, de 6 a
8 de la tarda, a la Rectoria de Sant Feliu.
& Parròquia de Sant Feliu
• Dimarts vinent, dia 9 de gener, a les 9 del vespre, hi
ha reunió dels animadors de cant litúrgic de
la parròquia, al pis de la Rectoria.
• Dissabte vinent, dia 13 de gener, a 3/4 de 7 de la
tarda, al Casal de Sant Feliu, hi ha la Catequesi
Familiar amb els pares i mares dels infants de
primer curs. Tot seguit, a les 8, hi ha la Missa
Familiar.
& 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 €

