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“Avui celebrem la festa del Baptisme de Jesús”
Amb la festa del Baptisme de Jesús conclou el cicle litúrgic del Temps de Nadal, i
alhora obre el que en diem temps ordinari, el temps en què, pas a pas, veurem
què fa Jesús, què ensenya, qui acull, a qui s’adreça. En la Festa de l’Epifania
vèiem que Jesús era la salvació per a tothom, tanmateix era important que, fos
qui fos, tingués una actitud de recerca. Avui contemplant el Baptisme de Jesús
hom prendrà consciència de la profunda relació i implicació trinitària. El Pare el
reconeix com a Fill estimat i l’Esperit l’acompanyarà sempre en la seva missió en
tot i per tot. De fet és el que anuncia la primera lectura, quan anuncia que
«apareixerà la glòria del Senyor i la veurà tothom alhora» convida a viure aquesta
experiència comunitàriament: «Aquí teniu el vostre Déu». I reclama una actitud
de vida com recorda la carta a Titus.

Reflexionar avui sobre el baptisme de Jesús
(...), pot ser també un bon moment per reflexionar sobre el nostre.
Tots sabem que el baptisme és el sagrament fonamental del cristià. Des
que ens vam batejar podem dir que pertanyem a l'Església, una família
dels fils i filles de Déu. Hi som tots però cadascú hi viu personalment.
Com que pertanyem a l'Església, tenim l'obligació d'intentar viure com
aquesta pertanyia ens exigeix, cadascú de la seva manera i segons el
paper que té en aquesta família, i la nostra conducta hauria de ser
manifestació de les seves exigències. Per això avui ens podríem
preguntar: quina fidelitat tinc jo a allò que els meus pares van fer per mi
el dia del meu baptisme? He fet meu aquell gest? He acceptat les
conseqüències que comporta estar batejat? I la respota queda
personal. Amb aquesta festa d’avui, demanem amb sinceritat al Senyor,
que ens doni la força necessària per ser els seus testimonis fidels en
aquest món present. Que ens faci valorar els sagraments en què la
seva presència es fa més real i més evident. I ho fem alhora que
seguim demanant els uns pels altres, especialment pels pobres, perquè el Senyor els ajudi, els que
pateixen, els malalts, perquè ja que són els preferits del Senyor, també ho siguin els nostres.

parroquiesdetorello.com

parroquiesdetorello@gmail.com

Ajuda la teva parròquia: Pots col·laborar en la vida econòmica de la teva parròquia. A cada donació o ingrés hi
correspon un rebut que serveix a la declaració fiscal de la renda. Més informació: podeu trucar al telèfon 643 122 739
o bé al 93 859 03 40. Podeu també fer ingrés als números de compte ES03 2100 0053 6202 0016 8788 (Sant Feliu),
ES87 2100 9046 9102 0008 8588 (Montserrat), ES64 2100 0053 6002 0027 5555 (Rocaprevera)

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
Diumenge 9 10: Ramon Tuneu i Consol Faja

Misses per celebrar
Dissabte 8

19: ----------

Col·lectes

Diumenge 9 12: Família Oliva Casademunt

• Diumenge, dia 2 de gener: 50,02 €

Dimarts 11

9: ----------

• Lampadaris: 200,08 €

Dijous 13

9: ----------

Dissabte 15 19: Josep Tort i Ramona Soler
Joan Solà i Rosa Adam
Col·lectes
•

Diumenge, dies 1 i 2 de gener: 100,92 €

•

Lampadaris: 95,26 €

COL·LECTA DE NADAL / CÀRITAS




Sant Feliu: 392 €
Montserrat: 91 €
Rocaprevera: 64 €
TOTAL: 547 €

Enterraments


AGENDA

Dilluns, dia 3 de gener: Enriqueta Boixader
Carrera, 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 8

20: ----------

Diumenge 9

11: ----------

Dilluns 10

19: ----------

Dimecres 12

19: ----------

Divendres 14

19: ----------

Dissabte 15

20: ----------

Col·lectes
•

Diumenge, dies 1 i 2 de gener: 202,97 €

•

Lampadaris: 59,27 €

•

Donació xemeneia: 20 €

Activitats interparroquials



Càritas: Horari d'acolliment i atenció,
cada dilluns, de 10 del matí a 12 del migdia,
a la rectoria de Sant Feliu



Dilluns dia 10, recomença la catequesi
parroquial després de les festes de
Nadal i de Reis!



Dimars dia 11, reunió de la Junta del
Casal Parroquial de Sant Feliu



Dimecres, dia 12, a les 8 del vespre,
reunió dels animadors de cants, a la
rectoria de Sant Feliu



Dijous, dia 13, a les 7 de la tarda, 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

Enterraments:



Dilluns, dia 3 de gener: Jaume Domènech
Palomera, 72 anys
Dimarts, dia 4 de gener: Assumpció Llagostera
Dachs, 89 anys

Full i Diàleg: 0,60 €

