
 

«Rabí, "Mestre", on us allotgeu?» 

Avui elebrem el segon diumenge (B) de durant l’any. 

En l’evangeli (Jn 1,35-42) veiem Jesús que venia per 

la riba del Jordà. I de cop, veient que dos xicots el 

seguien, es va girar per preguntar-los: «¿Què voleu?» . 

I ells, sobtats per la pregunta, van respodre: «‘Rabí, 

que vol dir "mestre", on us allotgeu?’. I ell els va 

contestar: ‘Veniu i ho veureu’». També jo segueixo 

Jesús, però… Què vull?, què busco? És Ell qui m'ho 

pregunta: «De debò, què vols?». Oh!, si fos prou 

agosarat per dir-li: «Et cerco a tu, Jesús», de segur que 

ja l'hauria trobat, «perquè tothom qui cerca, troba». 

Però sóc massa covard i li responc amb paraules que 

no em comprometen gaire: «On t'allotges?». Jesús no 

es conforma amb la meva resposta, sap massa bé que 

no és un munt de paraules allò que necessito, sinó un 

amic, l'Amic: Ell. Per això em diu: «Vine i ho veuràs», 

«veniu i ho veureu». Joan i Andreu, els dos xicots 

pescadors, anaren amb Ell, «veieren on s’allotjava i es 

quedaren amb Ell aquell dia». Jesús sempre, ens 

convida a casa seva! Sempre ens anuncia la bona nova del seu Regne, i sempre ens convida a quedar-nos 

amb Ell! Aquest anunci no és només l’anunci d’una persona que demana adhesió cega a ell mateix, tant si 

diu una cosa com si diu la contrària, és una persona que entrega la seva vida amb amor de Fill al Pare que 

crida tots els homes a la Vida, i amb amor de germà a tota la Humanitat, obrint així el camí de la vida; en 

l’últim horitzó hi ha la seva mort i la seva resurrecció. 

 

[Recordatori]Ajuda a la teva parròquia. 

Les parròquies, per a tirar endavant la seva tasca pastoral i mantenir les instal·lacions de manera adequada, 

necessiten un suport econòmic que no pot provenir d’enlloc més que de la contribució econòmica dels fidels 

i d’aquells que volen donar suport a la tasca eclesial, siguin o no cristians. Cal, doncs, que ens sentim urgits 

a col·laborar tant com puguem a ajudar la nostra parròquia. Podeu portar la vostra donació a la parròquia o 

trucar al 938 59 03 40. 
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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 16  19:  

Diumenge 17 12:Jordi Bruguera i Marginedas    

(Cap d’any) 

Dimarts 19  9:  ------- 

Dijous 21  9: Josep Boixader 

Dissabte 23 19: Joan Solà i Rosa Adam i família 
  

 

Col·lectes   

• Diumenge, dia 10 de gener: 42,58 €  

 

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 16      20:   

Diumenge 17   11: Germana Teresa Solasegalés Rovira,  

missionera dels Sagrats Cors 

Dilluns 18   19: ------- 

Dimecres 20 19: ------- 

Divendres 22   19: -------- 

Dissabte 23     20: --------  
 

Col·lectes  

• Diumenge, dia 10 de gener: 141,91 € 

Enterraments 

 Dimecres, dia 6 de gener: Antoni Freixanet Prat, 

99 anys 

 Divendres, dia 8 de gener: Àngel Álvarez Pérez, 

88 anys 

 Dissabte, dia 9 de gener: Filomena Rovira Rubio, 

78 anys 

 
 Diumenge, dia 10 de gener: Carme Sarsanedas 

Tura, 90 anys 

 Dimarts, dia 12 de gener: Milagros Gil Alonso,  

77 anys 

 Dimarts, dia 12 de gener: Esteve Colomer Sala, 

82 anys 

 

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  

  

Missa per celebrar 

Diumenge 17     10: ------- 

 

 

Col·lectes   

• Diumenge, dia 10 de gener: 39,05 €  

• Lampadaris: 209,96 € 

  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 

                                         
 
 

 
 
 
 

Full i Diàleg: 0,60 € 

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 dia 19 de gener, a les 8 del 

vespre, trobada de les catequistes de 

les parròquies de Torelló, a Rocaprevera  
 
 


