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«No hi ha cap profeta
que sigui ben rebut al seu país natal»
Continuem estant amb Jesús a la sinagoga de Natzaret, el seu
poble (Lc 4,21‐30). Allà ha llegit un fragment del llibre del
profeta Isaïes (61,1‐2), però no un qualsevol; el fragment que li
permet presentar‐se com el Servent de Jahvè, com aquell que
està ple –ben ungit– de l’Esperit de Déu –que d’aquí ve el nom
de Crist, que vol dir, l’Ungit–. Aquest servent –explica Isaïes– és
l’esclau, el servidor, el diaca que, encara que hagi de passar pel
sofriment, o precisament passant pel camí del sofriment, fa
possible i real tot allò que Déu havia volgut per a les persones
humanes i, per tant, per al seu poble. O, dit a la inversa, és el que
ho dedica tot a fer real tot allò que el cor de les persones desitja,
és a dir, que hi hagi pau, que predomini la justícia, l’amor i el
perdó, que tots tinguem de tot, tot el necessari per a viure amb
dignitat, i que siguem germans, perquè res no ens separi ni ens
diferenciï sinó que ens faci tots iguals, fills de Déu Pare creador.
Aquest és “l’any de gràcia”; això és el paradís.
Quina novetat! Quin canvi! Quina mena de revolució més gran està fent Jesús –com els profetes– dient que això
ja ha arribat. Perquè, a més, ara no és només per al poble de l’aliança, sinó que és per a totes les nacions, per
a tota la humanitat, perquè si no fos així no seria una veritable salvació. Això és el que ha vingut a fer Jesús!
Les excuses de la gent vénen de seguida, perquè convertir‐se i entrar en aquesta dinàmica nova, amb un cor
nou, costa, fa mandra, és preferible no canviar res encara que la situació i la vida no siguin gens satisfactòries.
«No és el fill de Josep, aquest?» “Cuida’t de tu mateix” i així no he de canviar jo.
Els profetes sempre han estat mal rebuts a casa! Però sempre hi haurà qui estarà disposat a escoltar i a deixar
convertir el seu cor. I si no són de casa, del poble, seran de les nacions, com va passar amb Elies i Eliseu. El
missatge no el podran pas fer desaparèixer perquè parla al cor de la persona humana de sempre.
Al final és el llenguatge del cor, de l’amor, que tan meravellosament bé canta avui sant Pau en la segona lectura
(1Co 12,31‐13,13): «El qui estima és pacient, és bondadós…, no perd mai la confiança, l’esperança, la paciència.
L’amor no passarà mai.»

Mans Unides
Diumenge vinent, dia 10 de febrer, com cada any hi ha la jornada de Mans Unides,
Campanya contra la Fam. Les col∙lectes hi aniran íntegrament destinades.
parroquiesdetorello.com

parroquiesdetorello@gmail.com

El “Diàleg” de les parròquies a la ràdio
Dissabte vinent, dia 9 de febrer, 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 12 de febrer, 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 2

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 3

10:

Diumenge 10

10: Familiars difunts de Montesquiu i
Torelló

19:

Diumenge 3

12: Marta Ferrer Soler (cap d’any)

Dimarts 5

9: Domènec Vila Soldevila i família

Dijous 7

9:

Dissabte 9

19: Joan Mir Conca

Diumenge 11

12: Lluís Sabata Sala (5è aniv.)

& Col·lectes
• Diumenge, dia 27 de gener: 84,57 €.

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 2

20:

Diumenge 3

11: Hermínia i Josep Bassas Guillament
(10è i 9è aniv.)

Dilluns 4

19:

Dimecres 6

19: Carmen Fernández Martínez (cap
d’any) i família

Divendres 8

19:

Dissabte 9

20:

Diumenge 10

11: Joan Bassas Guillamet (3r aniv.)

& Enterraments
• Dimecres, dia 30 de gener: Teresa Bosch Soler, 82
anys.
& Col·lectes
• Diumenge, dia 27 de gener: 97,75 €.
• Col·lectes Residència: 225,00 €.
• Una capella domiciliària: 55,00 €.
• Donatius: 30,00 €.

& Col·lectes
• Mes de gener: dimarts, dia 1: 93,75 €; diumenge,
dia 6: 43,91 €; diumenge, dia 13: 41,26 €;
diumenge, dia 20: 15,40 €; diumenge, dia 27:
29,50 €. Lampadaris d’aquest mes: 591,49 €.

AGENDA
& Interparroquial
• Dilluns vinent, dia 4 de febrer, a les 9 del vespre,
hi ha reunió de l’equip de la Campanya
Solidària, a la Rectoria de Sant Feliu.
• Dijous vinent, dia 7 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.
• Divendres vinent, dia 8 de febrer, 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 6 de febrer, a les 8 del vespre,
hi ha reunió de la Junta del Casal de Sant
Feliu al mateix Casal.
& Parròquia de Montserrat
• Cada dilluns, 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: 0,60 €

