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II: Es trasmudà
l’aspecte de la seva
cara
El segon moment de la Quaresma és
la transfiguració. Si diumenge passat
acompanyàvem Jesús en una
pregària intensa al desert tot sol a
l’inici de la seva vida pública, avui
l’acompanyem a la muntanya amb
Pere, Joan i Jaume, a la meitat de la
seva vida de predicació, també a
pregar (Lc 9,28b‐36).
Diumenge passat a la seva humanitat radical el temptador li deia: “si ets fill de Déu…”. Avui la veu del cel el
manifesta en la seva divinitat i convida a reconèixer‐lo així, com a Fill estimat: «Aquest és el meu Fill, el meu
elegit; escolteu‐lo.» I en el cor de la seva pregària «es trasmudà l’aspecte de la seva cara i el seu vestit es tornà
blanc i espurnejant.»
Ell és la Paraula que ha de ser escoltada més que no pas la d’Elies i de Moisès. Ell és el Fill mateix del Pare que
es fa present en la humanitat de Jesús. Avui s’ha transfigurat i han vist la seva glòria. Avui els deixebles han
entrat dins el núvol i ara hi veuen de veritat, ara veuen qui és Jesús.
En aquell moment els deixebles estimats de Déu es van esglaiar: ara haurien d’aprendre a
veure‐ho tot amb una mirada nova, amb la mirada de Déu. Ara hi veurien més enllà del que
són les aparences. Ara descobririen Déu present fins i tot en el seu cor. Com n’hem
d’aprendre encara nosaltres! D’escoltar i de veure!

Conferències arxiprestals
Dijous vinent, dia 21 de març, a les 8 del vespre, als locals de la parròquia de Santa Maria de
Manlleu i organitzat per l’arxiprestat, hi haurà una xerrada a càrrec del P. Ramon M. Nogués,
escolapi, sobre “Quin futur té la religió a casa nostra?”. Serà la primera part. La segona serà
el dijous, dia 11 d’abril, a les 8 del vespre, a la parròquia de Roda de Ter. No us ho perdeu!

Formació bíblica
Dissabte vinent, dia 23 de març, a les 9 del vespre, a la sala de reunions del Santuari de
Rocaprevera, hi ha la trobada mensual que convoquem amb els lectors, i tothom qui vulgui
venir‐hi, per aprofundir sobre les lectures bíbliques dels diumenges. Aprofitem‐ho!
parroquiesdetorello.com

parroquiesdetorello@gmail.com

Concert de Gospel per la 20ª Campanya Solidària
Avui, dia 17 de març, a 2/4 de 7 de la tarda, al Teatre Cirvianum hi ha el 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. I en connexió amb la Campanya, dissabte, dia 23, a les
6 de la tarda al teatre del Casal de Sant Feliu, hi ha un monòleg solidari a càrrec de Jordi Jump, que porta per
títol “Buscant la felicitat”. Els beneficis aniran directament a la Campanya dels “Somriures de Gàmbia”.
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 16

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 17

10: Jordi Autonell Meix (5è aniv.)

Diumenge 24

10: Margarita Solà Coll (cap d’any)

19:

Diumenge 17

12: Josep Boixader

Dimarts 19

9: Ànimes

Dijous 21

9: Josep Cubí

Dissabte 23

19:

Diumenge 24

12: Josep Font Puigferrer

& Col·lectes
• Diumenge, dia 10 de març: 89,89 €.
• Donatius: 25,00 €.

AGENDA
& Interparroquial
• Dissabte vinent, dia 23 de març, a les 9 del vespre,
a la Sala de reunions del Santuari de
Rocaprevera, hi ha la trobada bíblica amb els
lectors i tothom qui vulgui venir-hi, per a
aprofundir sobre les lectures dels diumenges.
Tothom hi pot venir.

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 16

20:

Diumenge 17

11: Família Bartrina Carrera

Dilluns 18

19: Germanes Mercader
Salvador Coll

Dimecres 20

19: Josep Sala Noguer

Divendres 22

19: Josep Sala Noguer

Dissabte 23

20:

Diumenge 24

11:

& Col·lectes
• Diumenge, dia 10 de març: 127,65 €.
• Donatius, Càritas: 300,00 €.

& 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 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 €

