
«NOSALTRES CRISTIANS, SOM TESTIMONIS DE LA LLUM DE 
CRIST» 

La metodologia de Sant Pau, en la segona lectura d’aquest 
diumenge, parla de ser «testimonis de Déu» com un servei humil 
perquè resplendeixin els components de la fe genuïna: el 
testimoniatge, Jesús crucificat, la manifestació de l’Esperit i la mà 
poderosa de Déu. Aquesta és la llei i la força del testimoniatge cristià, 
que més que un convenciment filosòfic o polític està fonamentat en 
la força de l’Esperit Sant que obre a la conversió i transforma 
l’existència humana.  

Nosaltes els cristians, hem de ser testimonis de la llum de Crist i 
l’hem de proclamar arreu perquè és la llum de la veritat, de la justícia 
i de la pau. El món ho espera i té dret a esperar aquest veritable i 
eficaç testimonoatge. La llum és signe de sol però no és sol, així  els 
cristians som també signe de Déu però no som Déu. La llum és del 
nostre testimoniatge ha de portar a Déu que és la veritable 
llum: «Llum de llum, Déu veritable nascut del Déu veritable», com 
resem en el credo. 

Tal com avui Pau diu als cristians de Corint, la puresa de la fe i de la nostre testimoni són signes que el 
nostre missatge està en Déu i ve de Déu. No som membres d’una associació humana sinó que, amb 
l’Església, estem en comunio viva amb el Crist vivent. 

 «Que tots siguin U»: La litúrgia, el nostre punt comú 
Cada confessio Cristiana expressa la fe a través de formes culturals i 
esprituals diverses, descobrint-se d’una tradició més àmplia, però amb 
molt de camí per recórrer. La litúrgia és un element essencial per al 
futur del progrés ecumènic, no només per identificar les distàncies entre 
les confessions, sinó per imaginar la possibilitat d’aproximar-nos a la 
vivència de Déu a través d’expressions rituals diferents, però complint 
el desig de Jesús mateix, «que tots siguin u». 

 

 
parroquiesdetorello.com                                                                    parroquiesdetorello@gmail.com

 
  
Diumenge V de durant l’any (A)        9 de febrer de 2020     Any 82          Núm. 3435          

  



 

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.   
93 859 03 40 

  

Misses per celebrar  
Dissabte 8: 19:  
Diumenge 9: 12: Lluís Sabata Sala (6è 

aniv.), Maria Asunció 
Arnau (2n aniv.), Joan 
Serra Desheures 

                             
Dimarts 11: 9: Domènec Vila Soldevila 

i família 
Dijous 13: 9:  
Dissabte 15: 19: Joan Xampró (1r aniv.), Joan Mir 

Conca  
  

 Col·lectes   

• Diumenge, dia 2 de febrer: 109,76 €; 
lampadaris 125,69 € 

  

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 del migdia.  Tel: 
93 859 03 40 

  Misses per celebrar  

Dissabte 8  20   
Diumenge 9  11:  Joan Bassas 

Guillamet (4t aniv.) 
Dilluns 10  19:      
Dimecres 12  19:     
Divendres 14 
Dissabte 15       

19:  
20: Mossèn Xavier 
Bardolet Sellarès (20è 
aniv.)      

       

 
Enterraments  
Dimarts, 4 de febrer: Roser Moré Vilaseca (84 
anys) 

 

  
Col·lectes  
• Diumenge, dia 2 de febrer: 122,89 €  
• Patisseries: 103,25€ 
• Lampadaris: 130,32€ 
 
 

Santuari de Rocaprevera  
 Horari de misses  
• Diumenges i festes: a les 10 del matí.  
Despatx:  a la parròquia de Sant Feliu o de 
Montserrat.   
93 859 03 40 i 93 859 06 37  
  
Misses per celebrar 

Diumenge 9      10:  

 

Col·lectes   

• Diumenge 2: 31,15 € ; lampadaris: 162,21 €  

  

AGENDA  
   
Activitats  Interparroquials  

  Càritas : Horari d'acolliment i atenció, 
cada dilluns, de 10 del matí a 12 del migdia, 
a la rectoria de Sant Feliu.  

 Dimarts, 11 de febrer, de 8 a 9 del vespre, 
repetició del programa de ràdio "Diàleg 
de les parròquies" per Ràdio Ona, al 107.4 

de la FM. 

 

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.  
 
Parroquia de Sant Feliu 
• Dimarts, 11 de febrer, a les 8 del vespre: 
Trobada dels animadors de cants de la 
parroquia de Sant Feliu 
• Dijous, 13 de febrer, a les 8 del vespre: 
Reunió de la Junta del Casal de Sant Feliu 
 
  Full i Diàleg: 0,60 €  


