Diumenge IV de durant l’any /B

31 de gener de 2021

Any 83

Núm. 3485

“Si Jesús es posa decidit amb nosaltres, haurem de canviar
l’estil de vida”
En l’evangeli d’avui, (Mc 1,21 – 28), Crist ens adreça el seu crit enèrgic, sense
dubtes i amb autoritat: «Calla i surt d'aquest home» (Mc 1,25). Ho diu als
esperits malignes que viuen en nosaltres i que no ens deixen ser lliures, tal i
com Déu ens ha creat i desitjat. La pregunta «Per què et fiques amb nosaltres,
Jesús de Natzaret?» potser sense formular-la tan clarament també la podem dir
qualsevol de nosaltres. Penso que a cops amb les nostres comoditats, amb els
nostres costums i amb les nostres maneres de fer i de pensar Jesús s’hi
interposa com un intrús que com aquell endimoniat ens sacseja perquè ens vol
diferents: alliberats i lliures. Però tanmateix de dins nostre ens surt, segurament
sense ni adonar-nos-en, la mateixa protesta del maligne: «Per què et fiques amb
nosaltres?». Si Jesús només resta com un exemple de vida, l’admirem, el
reconeixem i l’acceptem, però si es posa decidit amb nosaltres, aleshores
haurem de canviar l’estil de vida i en definitiva tota la nostra existència
experimentarà un trasbals.
Amb el salmista hem pregat: «Tant de bo que avui sentíssiu la seva veu: “No
enduriu els vostres cors com a Meribà, com el dia de Massà, en el desert quan van posar-me a prova els vostres
pares, i em temptaren tot i haver vist les meves obres”». «No enduriu els vostres cors» ens diu el Senyor. I és
que Jesús ens ve a canviar els nostres cors de pedra per un cor de carn, tal com ens diu Ezequiel: «Trauré
d’ells aquest cor de pedra i els en donaré un de carn». Volem que les coses vagin millor però ens incomoda la
presència de Jesús i per això li diem: «Per què et fiques amb nosaltres, Jesús de Nazaret?». Voldríem un món
millor, però a la nostra manera. Avui Jesús s’ha ficat una altra vegada amb nosaltres: ho fa amb la seva paraula
que, plena d’autoritat, és reconeguda pels qui l’escoltaven i és obeïda fins i tot per l’esperit maligne.

[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.
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. T. 93 859 03 40

Misses per celebrar
Dissabte 30

19: Joan Solà i Rosa Adam i família

Diumenge 31

12: -------

Dimarts 2

9: Domènec Vila Soldevila i família

Dijous 4

9: -------

Dissabte 6

Enterraments


Dilluns, dia 25 de gener: Maria Solà Pares, 76
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 31

10: Família Codina – Collell - Juvanteny

19: Lluis Sabata Sala (7è aniversari)
Ramon Camprubí
Miguel Ponce Andrés

Col·lectes

Col·lectes

•

Diumenge, dia 24 de gener:40,60 €

•

Lampadaris: 234,09 €

• Diumenge, dia 24 de gener: 59,60€

Enterraments


Dimecres, dia 27 de gener: Josep Ayats Serrat,
83 anys

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 30
Diumenge 31
Dilluns 1/02

20: ------11: Hermínia i Josep Bassas Guillamet
(12è i 11è aniversari)
19: --------

Dimecres 3

19: --------

Divendres 5

19: --------

Dissabte 6

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.



A aquest dissabte, 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.



Dijous vinent, dia 4 de febrer, a les 8 del
vespre, a la capella del Santíssim de
l'església de Sant Feliu, l'Hospitalitat
de la Mare de Déu de Lurdes convoca
la pregària mariana de cada mes.

20: Moises Criballers Salés (4t aniv.)

Col·lectes
• Diumenge, dia 24 de gener: 85,09 €
• Capelleta de Sant Antoni: 70 €
• Donació Càritas: 200 €

Full i Diàleg: 0,60 €

