
 

Avui contemplem Jesús en el darrer dia de la festa dels 

Tabernacles, quan es posà dret i cridà: «Si algú té set, que vingui a mi; el qui 

creu en mi, que begui. Perquè diu l'escriptura: „Del seu interior brollaran rius d'aigua 

viva‟» (Jn 7,37-38). Es referia a l'Esperit. La vinguda de l'Esperit és una teofania on 

el vent i el foc ens recorden la transcendència de Déu. Després de rebre l'Esperit, 

els deixebles parlen sense por. En l'Eucaristia de la vigília veiem que l'Esperit és un 

“riu d'aigua viva en el nostre interior”, com ho fou en l'interior de Jesús; i alhora 

descobrim que també, en l'Església, és l'Esperit qui infon la vida veritable. 

Habitualment ens referim a la tasca de l'Esperit a un nivell individual, en canvi avui 

la paraula de Déu remarca la seva acció en la comunitat cristiana: «L'Esperit que 

havien de rebre els que creurien en Ell» (Jn 7,39). L'Esperit constitueix la unitat 

ferma i sòlida que transforma la comunitat en un sol cos, que és el mateix cos de Crist. Per altra banda, ell 

mateix és l'origen de la diversitat de dons i carismes que ens fan a tots i a cadascú diferents. 

 

La unitat és signe clar de la presència de 

l'Esperit en les nostres comunitats El més 

important de l'Església no es veu, i és precisament la 

presència de l'Esperit que li dóna vida. Quan mirem 

l'Església només amb ulls humans, sense fer-la objecte 

de fe, ens equivoquem, perquè deixem de percebre en 

ella la força de l'Esperit. En la normal tensió entre unitat i 

diversitat, entre església universal i local, entre comunió 

sobrenatural i comunitat de germans ens cal assaborir la 

presència del Regne de Déu en la seva Església que fa 

camí. Com diu l'oració col·lecta de la celebració 

eucarística de la vigília: «Feu que en mig de la dispersió dels pobles, les llengües dividides s'ajuntin per do 

del cel en l'única confessió del vostre nom». És ara el moment de demanar al Senyor que sapiguem 

descobrir l'Esperit com a ànima de la nostra ànima i ànima de l'Església. 

                                 

 Catequesi i Missa Familiar A l‟agenda d‟aquest Diàleg veureu que convoquem per 

dissabte vinent, dia 29 de maig, 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. Serà l‟última missa 

familiar del curs d‟aquest any i començarem el mes de juny, si Déu vol, amb les primeres 

comunions. La setmana que ve, us donarem l‟horari de cada parròquia! 
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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. T. 93 859 03 40  
  

Misses per celebrar  
 

Dissabte 22  19: -------  

Diumenge 23  12: ------- 

Dimarts 25    9: ------- 

Dijous 27         9: ------- 

Dissabte 29 19: ------ 
 

Col·lectes   

• Diumenge, dia 16 de maig: 111,05 € 

 

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 22      20: ------- 

Diumenge 23   11: Família Bassas-Guillamet 

Dilluns 24   19: ------- 

Dimecres 26 19: ------- 

Divendres 28 19: ------- 

Dissabte 29      20: ------- 
                                              

Col·lectes  

• Diumenge, dia 16 de maig: 120,07€ 

Enterraments 

 Dissabte dia 15 de maig: Manel Boixadós 

Anfrons, 84 anys 

 Dilluns dia 17 de maig: Maria Aurora 

Espaulella Puig, 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 23    10: Família Alabern-Canet 

 

Col·lectes   

• Diumenge, dia 16 de maig: 82,16 €  

• Lampadaris: 328,62 € 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
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 

 

 Aquest diumenge, dia 23 de maig, és 

la Festa Major de Vilaseca. Hi ha la 

missa a la 1 del migdia 

 

 Dissabte vinent, dia 29 de maig, a les 7 

del vespre, missa familiar a la 

parròquia de la Mare de Déu de 

Montserrat 

 


