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"En Jesús formem un sol poble"
Avui comencem a llegir la carta de sant Pau als cristians d’Efes, que ens
acompanyarà durant cinc diumenges (fins al 22 d’agost, excloent els
diumenges de sant Jaume i de l’Assumpció). Pau la va escriure durant el
seu primer captiveri a Roma, entre els anys 61-63. El nucli teològic de la
carta és que «l’obra del Crist ha unificat la humanitat; tots som fills del
Pare; per la mort de Crist en creu tots formem en ell l’home nou, creat a
imatge i semblança de Déu. Aquest home nou, aquest cos de Crist, és
l’Església, de la qual ell n’és el cap. La seva redempció arriba fins a
l’univers amb totes les seves forces i sentits; tot ha quedat incorporat a ell, i en ell camina vers la plenitud total». Aquest
nucli teològic el veurem ben clarament explicat diumenge vinent. El text d’avui és un magnífic càntic de lloança. Pau
utilitza un antic himne litúrgic jueu de benedicció, que ja existia, i l’adapta a Jesucrist. Qui és Jesucrist? Què ha fet
Jesucrist? Pau ens exposa quin és el pla diví de la salvació de Déu: «Unir en el Crist tot el món, tant el del cel com el
de la terra». I això és per a tothom, tant jueus com pagans. Entremig tracta molts temes que descriuen el perfil de com
és Déu: un Déu que estima, que és benèvol, que elegeix, que destina, que concedeix, que rescata, que salva, que perdona,
que afavoreix, que uneix....!!

Trobada anual dels Mossens Ruandesos a Torelló
El dijous dia 1 de juny de 2021, el grup dels mossens ruandesos va fer la seva
trobada anual a Torelló. Va ser un moment de compartir les experiències i
notícies de les parròquies on aquets mossens tenen la missió pastoral (alguns
són rectors i altres
vicaris). Amb el bisbe
Romà, que ens acompanya sempre en aquestes trobades anuals, vam
disfrutar la bellesa de Torelló i d’Osona en general a través de les
explicacions de mossèn Joan Sanglas i del mateix bisbe. Un
agraïment a la comunitat cristiana de Torelló que ens va acompanyar
en la missa d’aquest dia. És un bon testimoni que no estem sols...
sempre estem acompanyats. Moltíssimes gràcies per tot.

[Recordatori] Nova edició del Curset d'Estiu 2021 Els dies 13, 14 i 15 de juliol tindrà lloc al
Seminari de Vic una nova edició del Curset d’Estiu, amb el tema «Aneu i anuncieu l’Evangeli! Una crida
missionera que es fa pregunta». Seran tres matinals, obertes a tothom, que començaran a les 10 del matí i
acabaran amb el dinar. Per a inscripcions: registre@bisbatvic.org o bé 93 883 26 55.
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

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

Misses per celebrar
Dissabte 10

19: Segunda Pérez Martínez

Diumenge 11 12: Jaume Suriñach Font (cap d’any)
Merè Adam Huix

Diumenge 11

10: ------

Col·lectes

Dimarts 13

9: ----

• Diumenge, dia 4 de juliol: 56,20 €

Dijous 15

9: -------

• Lampadaris: 224,81 €

Dissabte 16

19: ------

Col·lectes
•

Diumenge, dia 4 de juliol: 69,47 €

•

Lampadaris: 75,91 €

•

Donació a Càritas: 50 €

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 vinent, dia 13 de juliol, a les 8 del
vespre, reunió de la junta del casal de
Sant Feliu



Dissabte dia 17 de juliol, a les 11 del matí,
reunió del Consell Interparroquial de
Torelló, a Rocaprevera

Enterraments


Divendres, dia 9 de juliol: Lola Català i
Puigdemont, 97 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 10

20: -------

Diumenge 11

11: -------

Dilluns 12

19: -------

Dimecres 14

19: -------

Divendres 16

19: Carme Martorell i Carme Riba

Dissabte 17

20: Carme Sala Sala
Difunts família Vivet-Soler

Col·lectes
•

Diumenge, dia 4 de juliol: 176,56 €

Enterraments


Dissabte, dia 3 de juliol: Roser Vilamitjana
Vilalta, 90 anys

Full i Diàleg: 0,60 €

