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IV: «Aquest home acull els

pecadors i menja amb ells»

Aquesta era l’acusació que feien a Jesús els fariseus i els

mestres de la Llei. Jesús, no només acollia els pecadors

enlloc de  separar‐se’n per no  contaminar‐se del  seu

pecat com  si fossin empestats tal com feia tothom, sinó

que  a  més  d’això,  s’atrevia  a  menjar  amb  ells,  a

compartir la seva taula, a fer‐se públicament com un

d’ells. Quin comportament tan diferent i sorprenent!

És que Jesús creia fermament que l’actitud de separar‐

se d’ells  faria que el pecat, el mal, cada dia cresqués

més, que ningú no pogués  sortir de  la  seva  situació

pecadora. Per això el que calia fer era exactament a la

inversa:  acollir  amb  tot  el  cor!  Només  des  de

l’acolliment que manifesta visiblement el perdó, el bé

guanyaria al mal, la bondat seria més forta que el pecat

i la persona podria començar una vida nova. Aleshores

junts podrien compartir la taula i prendre l’aliment que

es necessita per a viure. Aquesta és la meravella del perdó: comença un món nou!

Finalment Jesús tenia un darrer argument que ho canviava tot. És que Déu acull sempre, perdona sempre,

sempre espera que la persona humana es converteixi i canviï, sempre està disposat a compartir la vida, la taula,

amb qui sigui per a poder fer que deixi la seva vida d’abans i comenci una vida nova. Serà així perquè algú,

Déu mateix, ha cregut en ell!

Heus ací la paràbola anomenada del fill pròdig (Lc 15,1‐3.11‐32), tot i que seria millor

anomenar‐la com la paràbola del Pare que estima, acull i perdona per tal que nosaltres

aprenguem a perdonar i acollir tothom. Heus ací els dos fills: el que al final aprèn a

perdonar quan sap que ha estat immensament perdonat per Déu i els germans, o el que

es vol mantenir separat en la seva puresa i condemna l’altre perquè és pecador, sense

adonar‐se que aleshores el  seu cor està buit d’amor  i ple de  rancor. A quin  fill ens

apuntem? O optem d’una vegada per ser com el Pare?

Concert de la Campanya Solidària

Diumenge vinent, dia 7 d’abril, a les 6 de la tarda, al Teatre del Casal de Sant Feliu de la Plaça

Nova, hi haurà un concert de música sobretot d’acordió, a càrrec dels Diatònics de la Vall del Ges,

a favor de la Campanya Solidària. No us ho perdeu!



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 30 19: Patricia Sánchez
Diumenge 31 12: Marta Ferrer Soler (Sda. Família)
Dimarts 2 9: A sant Antoni
Dijous 4 9: A la Mare de Déu, acció de gràcies
Dissabte 6 19: Josep Francàs i Pepeta Pijoan
Diumenge 7 12: Marc Puigdemunt Ferrer (Sda.

Família)

& Enterraments
• Dijous, dia 21 de març: Anna Oliveras Capdevila,

97 anys.

& Col·lectes
• Diumenge, dia 24 de març: 117,37 €.

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 30 20: Ànimes
Diumenge 31 11:
Dilluns 1 19:
Dimecres 3 19:
Divendres 5 19:
Dissabte 6 20: Rosa Montanyà Masferrer (2n aniv.)

Montserrat Vivet Soler (3r aniv.)
Diumenge 7 11:

& Enterraments
• Dijous, dia 21 de març: Mercè Puigbò Camps, 84

anys.
• Dimarts, dia 26 de març: Ramon Coma Gorchs, 87

anys.

& Col·lectes
• Diumenge, dia 24 de març: 176,37 €.
• Una capella domiciliària: 15,00 €.

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 31 10: Josefa Canet Magem
Diumenge 7 10:

A G E N D A

& Interparroquial
• Dilluns vinent, dia 1 d’abril, a les 9 del vespre, hi

ha reunió de l’equip de la Campanya
Solidària, a la Rectoria de Sant Feliu.

• Dijous vinent, dia 4 d’abril, 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 5 d’abril, 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.

• Dissabte vinent, dia 6 d’abril, a les 5 de la tarda, al
Casal de Sant Feliu, hi ha la trobada de la
Catequesi Familiar amb els pares i mares dels
infants de primer curs, però que és oberta a tots
els pares que vulguin venir-hi.

& 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 3 d’abril, a les 8 del vespre, hi

ha reunió de la Junta del Casal de Sant Feliu
al mateix Casal.

• Dissabte vinent, dia 6 d’abril, a les 8 del vespre, hi
ha la Missa Familiar, que celebrem de conjunt
les parròquies de Torelló.

& 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 €


