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I: Jesús, ple de l’Esperit Sant…,
era temptat
La Quaresma sempre comença per ací. “Jesús passà quaranta
dies pel desert, durant els quals no menjava res i quedà extenuat
de fam” (Lc 4,1‐13). Ara està en aquella situació límit, d’extrema
debilitat en què sovint la vida posa la persona humana.
És aleshores quan ve la temptació d’abandonar, d’emprendre el
camí contrari del que hem decidit de ser, de canviar l’amor per
l’egoisme, el bé pel mal, i posar‐ho tot –fins i tot Déu– al meu
servei ni que sigui al preu d’abandonar el camí d’amor que hem emprès.
Jesús s’aferra a l’Escriptura que li parla de Déu, que el posa davant de Déu. Sap que només Déu és la força que
el portarà a superar la temptació. En sabrem nosaltres de posar‐nos a prova i de cercar en Déu la nostra força?

Les monges de Cals Avis
Ja vàrem fer saber que la Congregació de les Germanes Carmelites de la Caritat
Vedruna havia decidit tancar la comunitat de monges que hi havia a la Residència
de Cals Avis. Divendres, dia 15 de febrer, hi va haver ja la festa de comiat amb els
residents. Va ser una celebració entranyable.
Dissabte vinent, el dia 16 de març, es farà el comiat més oficial. A les 11 del matí
hi haurà una Missa a Rocaprevera amb tothom qui vulgui venir, per donar gràcies
a Déu i a la Congregació per aquest seu llarg pas per Torelló (38 anys...),
convençuts que és Déu qui els sabrà agrair tot el bé que han fet a casa nostra i a les
nostres parròquies. A les 12 hi haurà el descobriment d’una placa de record al
vestíbul de la Residència, i a 3/4 d’1 hi haurà un acte institucional a la sala de plens
de l’Ajuntament de Torelló. Serà bo que siguem com més millor per a manifestar
l’agraïment per la petjada d’estimació que han deixat entre nosaltres!

Curset de Quaresma
Ja fa anys que ho fem. Durant la Quaresma mirem de fer un petit curset que ens
ajudi a aprofundir en la nostra vida cristiana, de camí cap a la Pasqua, fent servir
el lema pastoral de cada curs. Per això convoquem a una primera sessió per al
dissabte vinent, dia 16 de març, a les 9 del vespre, al Casal de Sant Feliu de
Torelló, sobre: “Les paràboles del Regne”, d’on en surt el lema “Llevat dins la
pasta”. L’altra sessió serà el dia 30.
parroquiesdetorello.com

parroquiesdetorello@gmail.com

Concert de Gospel per la 20ª Campanya Solidària
Diumenge vinent, dia 17 de març, a 2/4 de 7 de la tarda, al Teatre Cirvianum hi haurà un bon
concert de Gospel –que ja s’ha convertit en habitual– a favor de la 20ª Campanya Solidària
“Torelló amb l’escola a l’Àfrica”. Ja sabeu que el concert és gratuït, però que les col∙laboracions
que es facin aniran a favor de la Campanya Solidària d’aquest any.
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: Ànimes

& Col·lectes
• Diumenge, dia 3 de març: 89,29 €.
• Lampadaris: 116,60 €.
• Col·lectes Residència: 265,00 €.
• Donatius: 280,00 €.

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

Diumenge 10

12: M. Rosa Ferrer Soler

Dimarts 12

9:

Dijous 14

9:

Dissabte 16

19:

Diumenge 10

10: Joan Arimany Sobrerroca

Diumenge 17

12: Josep Boixader

Diumenge 17

10: Jordi Autonell Meix (5è aniv.)

Misses per celebrar

& Enterraments
• Dilluns, dia 4 de març: Josep Mir Riu, 89 anys.

AGENDA
& Col·lectes
• Diumenge, dia 3 de març: 56,17 €.

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 9

20:

Diumenge 10

11:

Dilluns 11

19:

Dimecres 13

19:

Divendres 15

19:

Dissabte 16

20:

Diumenge 17

11: Família Bartrina Carrera

& Enterraments
• Diumenge, dia 3 de març: Margarita Sanjaume
Camps, 90 anys.

& 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 març, 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
• Cada dijous, a 2/4 de 10 del vespre, assaig del Cor
de Rocaprevera, al Santuari.

Full i Diàleg: 0,60 €

