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Festa del Baptisme del Senyor
Avui, solemnitat del Baptisme del Senyor, acaba el cicle de les
festes de Nadal. Diu l‟Evangeli que Joan s‟havia presentat en el
desert i «predicava un baptisme de conversió per al perdó dels
pecats» (Mc 1,4). La gent anaven a escoltar-lo, confessaven els seus
pecats i es feien batejar per ell al riu Jordà. I entre aquella gent es
presentà també Jesús per fer-se batejar. En les festes de Nadal hem
vist com Jesús es manifestava als pastors i als mags que, venint
d‟Orient, l‟adoraren i li oferiren els seus presents. De fet, la vinguda
de Jesús al món és per manifestar l‟amor de Déu que ens salva. I
allí, al Jordà, es produí una nova manifestació de la divinitat de
Jesús: el cel s‟esquinçà i l‟Esperit Sant, en forma d‟un colom
baixava cap a Ell i es va sentir la veu del Pare: «Tu ets el meu Fill,
el meu estimat; en tu m'he complagut» (Mc 1,11). És el Pare del cel
en aquest cas i l‟Esperit Sant qui ho manifesten. És Déu mateix que
ens revela qui és Jesús, el seu Fill estimat. Però no era una
revelació només per a Joan i els jueus. Era també per a nosaltres. El
mateix Jesús, el Fill estimat del Pare, manifestat als jueus al Jordà,
es manifesta contínuament a nosaltres cada dia. En l‟Església, en la
pregària, en els germans, en el Baptisme que hem rebut i que ens ha
fet fills del seu mateix Pare. Preguntem-nos doncs: —Reconec la
seva presència, el seu amor a la meva vida? —Visc una veritable
relació d‟amor filial amb Déu? Diu el Papa Francesc: «El que Déu vol de l‟home és una relació “pare-fill”, acariciarlo, i li diu: „Jo sóc amb tu‟». També a nosaltres el Pare del cel, enmig de les nostres lluites i dificultats ens diu: «Tu
ets el meu Fill, el meu estimat; en tu m'he complagut».

El Diàleg de les parròquies a la ràdio
Aquest dissabte dia 9 de gener, de 9 a 10 del matí i d'1 a 2 del
migdia, es va emetre el programa de ràdio Diàleg de les
parròquies per Ràdio Ona, al 107.4 de la FM. La repetició serà
dimarts, dia 12, de 8 a 9 del vespre.

parroquiesdetorello.com

parroquiesdetorello@gmail.com

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

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

Tel: 93 859 03 40

Missa per celebrar
Diumenge 10

10: ---------

Misses per celebrar
Dissabte 9

19: Juan Carlos Vinuesa (13è aniv.)

Diumenge 10

12: Antoni Rovira Fernández

Dimarts 12

9: ---------

Dijous 14

9: ---------

Dissabte 16

19: ---------

Col·lectes

•

Diumenge, dia 3 de gener: 29,10 €

•

Lampadaris: 210,55 €

Col·lectes

AGENDA

• Diumenge, dia 3 de gener: 105,11 €
• Lampadaris : 62,93€
Enterraments


Activitats Interparroquials


Dijous, dia 31 de desembre: Joan Masdemont
Berga, 70 anys

Càritas: 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

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



Dimecres vinent, dia 13 de gener, a les del
vespre, hi ha reunió dels animadors de
cant litúrgic de la parròquia de Sant Feliu,
a la rectoria.

Misses per celebrar
Dissabte 9

20: Esposos Andrés Pérez i Nicolasa
Rodriguez

Diumenge 10

11: Germana Teresa Solasegalés Rovira,
missionera dels Sagrats Cors

Dilluns 11

19: -------

Dimecres 13

19: -------

Divendres 15

19: -------

Dissabte 16

20: -------

Col·lectes
• Diumenge, dia 3 de gener: 130,59 €
Enterraments



Dijous, dia 31 de desembre: Carme Mundó Collell,
91 anys
Diumenge, dia 3 de gener: Josefa Barris Quintana,
94 anys

Full i Diàleg: 0,60 €

