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Escolta, Israel…: Estima!
Moisès ho havia deixat ben clar per al poble d’Israel en la Llei que va rebre
de Déu al Sinaí (Dt 6,2‐6). El que cadascuna de les persones del poble ha de
fer és estimar, per un motiu únic que va abans de qualsevol text de la Llei:
«Reverencia el Senyor, el teu Déu» i, per això, escolta’l! Si no el reverencies
i no l’escoltes pots perdre el sentit de la Llei que Déu t’ha donat i fins i tot
oblidar‐te del mateix Déu. La Llei sola no et portarà pas a estimar, sinó
només a no fer cap mal. I això ja està bé, però Déu vol molt més. Vol la
felicitat del poble i de cada persona i aquesta només pot venir de l’amor.
No és pas perquè sí que el fragment final del text és la pregària que
repeteix cada jueu diverses vegades al dia: «Escolta, Israel: El Senyor és el
nostre Déu, el Senyor és l’únic. Estima el Senyor, el teu Déu, amb tot el cor,
amb tota l’ànima, amb totes les forces.»

«No ets lluny del regne de Déu»
De manera amable un mestre de la Llei ve a trobar Jesús (Mc 12,28b‐34) i
pregunta pel “primer” dels manaments. Jesús contesta. I explica que el
problema no és pas saber quin és el “primer” manament, sinó saber què és
el que justifica tota la Llei amb tots els seus manaments. De justificació
només n’hi ha una: Déu mateix! «El Senyor és el nostre Déu, el Senyor és
l’únic.» Cal escoltar‐lo perquè és vivent i perquè estima: és l’Amor, és Pare!
Per això el “segon” manament, que Jesús s’afanya a dir –tot i que ningú no
li ha pas preguntat–, és ben igual al primer; perquè tu, persona humana,
també has d’estimar, com el Déu Pare t’estima: «El segon és: “Estima els
altres com a tu mateix”». I el mestre de la Llei ho aprova i reconeix que
aquest és el culte de veritat que Déu vol, un culte en la vida.
Aleshores Jesús conclou: «No ets lluny del regne de Déu.» Perquè el regne
de Déu ha de ser aquesta vida en l’amor, a imatge i semblança de l’amor
de Déu que se’ns ha revelat en Jesús que ens estima i ens salva.

Consell pastoral interparroquial
Dilluns vinent, dia 5 de novembre, a les 9 del vespre, hi ha reunió del Consell pastoral
interparroquial, a la Rectoria de Sant Feliu. Hi ha la feina habitual de programació a partir del
lema pastoral que va sortir de l’assemblea de final de curs passat i que ha de guiar tota l’activitat
de les parròquies, ara expressament la del temps d’Advent i de Nadal.
parroquiesdetorello.com

parroquiesdetorello@gmail.com

El “Diàleg” de les parròquies a la ràdio
Dissabte vinent, dia 10 de novembre, 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 13 de
novembre, 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 3

19: Joan Quintana Costa
Pedrín Conca Hernández (cap d’any)

Diumenge 4

12: Pere Masdmeunt

Dimarts 6

9: Domènec Vila Soldevila

Dijous 8

9: Montserrat Calderó Saderra

Dissabte 10

19:

Diumenge 11

12:

& Col·lectes
• Diumenge, dia 28 d’octubre: 101,55 €.

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 3

20: Ànimes

Diumenge 4

11: Joan Autonell Meix

Dilluns 5

19: Joan Autonell Meix

Dimecres 7

19: Joan Autonell Meix

Divendres 9

19:

Dissabte 10

20: Mercè Font Jofre (6è aniv.)

Diumenge 11

11: Antònia Vila Salvans

& Enterraments
• Dilluns, dia 29 d’octubre: Pere Criballés Corrius,
90 anys.
& Col·lectes
• Diumenge, dia 28 d’octubre: 84,43 €.
• Donatius: 50,00 €.

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 4

10: Montserrat Calderó Saderra

Diumenge 11

10: Martí Alabern Camprodon

& Col·lectes
• Mes d’octubre: diumenge, dia 7: 49,50 €; diumenge,
dia 14: 76,60 €; diumenge, dia 28: 36,50 €.
Lampadaris d’aquest mes: 652,65 €.

ESGLÉSIA DE LA SAGRADA FAMÍLIA DE VILASECA
& Enterraments
• Dimarts, dia 30 d’octubre: Avelino Haro Mellado,
86 anys.

AGENDA
& Interparroquial
• Dilluns vinent, dia 5 de novembre, a les 9 del
vespre, hi ha reunió del Consell Pastoral
Interparroquial, a la Rectoria de Sant Feliu.
• Dijous vinent, dia 8 de novembre, 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 9 de novembre, a les 9 del
vespre, hi ha trobada de formació amb l’equip
de catequistes, a la sala de reunions de
Rocaprevera. Continuem el cicle de formació
sobre els Pares de l’Església. Com sempre, la
trobada és ben oberta a tothom.
& Càritas Interparroquial
• Horari d’acolliment i atenció, cada dilluns, de 10
del matí a 12 del migdia, a la Rectoria de Sant
Feliu.
& Parròquia de Sant Feliu
• Dimecres vinent, dia 7 de novembre, a les 8 del
vespre, hi ha reunió de la Junta del Casal de
Sant Feliu al mateix Casal.
• Dimecres vinent, dia 7 de novembre, 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 dilluns, a 1/4 de 9 del vespre, assaig del Cor
Parroquial, a l’església.
& Santuari de Rocaprevera
• Dimarts vinent, dia 6 de novembre, a les 9 del
vespre, a la sala de reunions del Santuari, hi ha
reunió de la Comissió parroquial per al
Santuari.
• Cada dijous, a 2/4 de 10 del vespre, assaig del Cor
de Rocaprevera, al Santuari.
Full i Diàleg: 0,50 €

