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«Caleu les xarxes»
A la vora del llac de Genesaret, els signes de Jesús i les imatges que
fa servir són de la mar, de la vida que conté i dels pescadors que hi
treballen (Lc 5,1‐11). Quan és a la terra fa servir imatges agrícoles.
Ara són unes altres: «Caleu les xarxes»! I ni Pere, ni Jaume, ni Joan,
els fills de Zebedeu, «no se sabien avenir d’una pesca com aquella.»
Les coses han canviat, i ara la Paraula de Jesús dóna sentit a la vida
humana i al seu treball. A les xarxes hi ha de tot, perquè a la vida
hi ha de tot; ja es cuidarà Déu de fer‐ne la selecció. La pesca és
abundant com mai no ho havia estat.
Mentrestant, Jesús converteix Simó i els altres companys en
pescadors d’homes als quals han d’oferir aquest horitzó nou del
Regne de Déu. Aquesta és la missió que els encomana, a ells i a
l’Església de sempre.
No té res d’estrany que sovint s’hagi fet servir la barca –la barca de
Pere– com a imatge de l’Església. És el lloc des del qual Jesús fa
arribar la Paraula nova a tothom. I ha de ser lloc de vida nova.

Marxen les monges de Cals Avis
La Congregació de les germanes Carmelites de la Caritat ‐ Vedruna han decidit de
tancar la comunitat de monges que hi havia a la Residència de Cals Avis. Gairebé no
cal dir que per la Residència, i també per les parròquies i pel poble, és un pèrdua molt
important: encara que ho comprenem, dol, sap greu! El pròxim divendres, el dia 15, hi
haurà el comiat amb els residents celebrant una missa al matí. I les monges ja marxaran
al seu nou destí.
El dissabte, dia 16 de març, hi haurà el comiat més oficial. Ja es concretarà el programa,
però segur que a les 11 del matí hi haurà una missa a Rocaprevera per donar gràcies
a Déu i a la Congregació per aquest seu llarg pas per Torelló (38 anys...). Déu els sabrà
agrair tot el bé que han fet a casa nostra i a les nostres parròquies.

Mans Unides
Avui, diumenge, dia 10 de febrer, com cada any hi ha la jornada de Mans Unides,
Campanya contra la Fam, amb el lema “La dona del segle XXI, ni independent, ni
segura, ni amb veu”, amb motiu del 60è aniversari de la seva fundació per part d’un
grup de dones. Les col∙lectes hi van íntegrament destinades.
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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 9

19: Joan Mir Conca

Diumenge 10

12: Lluís Sabata Sala (5è aniv.)

Dimarts 12

9: Marta Ferrer Soler

Dijous 14

9:

Dissabte 16

19: Ànimes

Diumenge 17

12: Família Bartrina Carrera

& Proclames matrimonials
• Jordi Puig Grífol, solter, natural de Vic, fill de
Joaquim i Roser, amb Eva Navarro Lozano,
soltera, natural de Vic, filla de Francisco i Mª
Rosario, ambdós residents a Montserrat de
Torelló.
& Col·lectes
• Diumenge, dia 3 de febrer: 86,07 €.
• Llantions, mes de gener: 92,32 €.
• Donatius: 20,00 €.

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 9

20: Ànimes

Diumenge 10

11: Joan Bassas Guillamet (3r aniv.)

Dilluns 11

19:

Dimecres 13

19: Joan Pujol

Divendres 15

19:

Dissabte 16

20: Joan Arimany Sobrerroca

Diumenge 17

11: Miquel Soler Alabró (10è aniv.)

& Col·lectes
• Diumenge, dia 3 de febrer: 175,48 €.
• Donatius: 190,00 €.
• Lampadaris: 105,88 €.
• Donatius, Càritas: 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 10

10: Familiars difunts de Montesquiu i
Torelló

Diumenge 17

10: Maria Ambròs Bonet (2n aniv.)

AGENDA
& Càritas Interparroquial
• Horari d’acolliment i atenció, cada dilluns, de 10
del matí a 12 del migdia, a la Rectoria de Sant
Feliu.
• Dilluns vinent, dia 11 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 dilluns, a 1/4 de 9 del vespre, assaig del Cor
Parroquial, a l’església.
& Santuari de Rocaprevera
• Dimecres vinent, dia 13 de febrer, a 2/4 de 10 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.

& Baptismes
• Diumenge, dia 3 de febrer: Eloi Toneu Serrabasa, fill
de Gerard i Berta.
& Enterraments
• Dissabte, dia 2 de febrer: Andreu Rifà Llimona, 76
anys.
• Dissabte, dia 2 de febrer: Joan Arimany
Sobrerroca, 93 anys.

Full i Diàleg: 0,60 €

