
«Convertiu-vos i creieu en la Bona Nova» 

Avui l'Església ens convida a convertir-nos i, amb Jesús, ens diu: «Convertiu-vos i creieu en la Bona Nova» 
(Mc 1,15). Per tant, caldrà fer cas de Jesucrist, tot corregint i millorant el que calgui. Tota acció humana 
connecta amb el designi etern de Déu sobre nosaltres i amb la vocació d'escoltar Jesús, seguir-lo en tot i per 

tot, i proclamar-lo tal com ho feren els primers 
deixebles, tal com ho han fet i procurem fer-ho 
milions de persones. Ara és l'oportunitat de trobar 
Déu en Jesucrist; ara és el moment de la nostra vida 
que empalma amb l'eternitat feliç o desgraciada; 
ara és el temps que ens proporciona Déu per a 
trobar-nos amb Ell, viure com a fills seus i fer que 
els esdeveniments quotidians tinguin la càrrega 
divina que Jesucrist —amb la seva vida en el 
temps— els ha donat. No podem deixar perdre 
l'oportunitat present! Aquesta vida més o menys 
llarga en el temps, però sempre curta, ja que 
«aquest món que veiem amb els ulls passa molt 
aviat» (1Co 7,31). Després, una eternitat amb Déu 
i els seus fidels, en plena vida i felicitat, o lluny de 
Déu —amb els infidels— en vida i infelicitat 
totals. Així, doncs, les hores, els dies, els mesos i 

els anys, no són per malgastar-los, ni per a aposentar-se i passar-los sense pena ni glòria amb un estèril “anar 
fent”. Són per viure —ara i aquí— el que Jesús ha proclamat en l'evangeli salvador: viure en Déu, estimant-
ho tot i a tothom. I, així, els qui han estimat —Maria, Mare de Déu i Mare nostra; els sants; els qui han estat 
fidels fins a la fi de la vida terrenal— han pogut escoltar: «Molt bé, servent bo i fidel: entra al goig del teu 
senyor» (Mt 25,23). Convertim-nos! Paga la pena! Estimarem, i serem feliços des d'ara. 

 [Recordatori]Ajuda a la teva parròquia 
Les parròquies, per tirar endavant la seva tasca pastoral i mantenir les instalꞏlacions 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 
colꞏlaborar 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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Catequesi i Missa Familiar 
 
A l’agenda d’aquest Diàleg veureu que convoquem per al dissabte vinent, dia 30 de 
gener, a la Missa Familiar, a les 7 del vespre, a la parròquia de la Mare de Déu de 
Montserrat de conjunt totes les parròquies de Torelló. Durant aquest temps de pandèmia, 
aprofitarem aquestes misses familiars per acompanyar els pares i els nens que, ara, fan la 
catequesi a casa.  
 

…………………………………………………………………………………......................................................................
 

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. T. 93 859 03 40  

  

Misses per celebrar  
Dissabte 23   19: Joan Solà i Rosa Adam i família 
Diumenge 24 12: ------- 
Dimarts 26    9: Domènec Vila Soldevila i família  
Dijous 28  9: ------- 
Dissabte 30 19: ------- 

 
Col·lectes   
• Diumenge, dia 17 de gener: 58,50€  

 

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 23      20: -------  
Diumenge 24   11: -------- 
Dilluns 25   19: -------- 
Dimecres 27 19: -------- 
Divendres 29   19: -------- 
Dissabte 30     20: -------- 
 
Col·lectes  
• Diumenge, dia 17 de gener: 154,41 € 

Enterraments: 

 Dimecres dia 20 de gener: Palmira Fabregó 
Parés, 96 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 24     10: Anna Collell Riera (13è aniv.) 
 

Col·lectes   

• Diumenge, dia 17 de gener: 58,82 €  

• Lampadaris: 244,46 € 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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.  

 
 Dissabte vinent, dia 30 de gener, a les 7 

del vespre, hi ha la Missa Familiar a la 
parròquia de la Mare de Déu de 
Montserrat, que celebrem de conjunt 
les parròquies de Torelló. 

 


