Diumenge II de durant l’any/ C

16 de gener de 2022

Any 84

Núm. 3535

Entrem de ple en el temps de durant l’any / C
Un cop acabat el cicle de Nadal i Epifania, entrem ara, durant set diumenges, en una etapa
litúrgica que s’anomena de durant l’any, fins arribar al primer diumenge de Quaresma.
Enguany estem en el cicle C, i l’evangelista que llegirem els diumenges serà sant Lluc,
encara que avui, excepcionalment, proclamem un text exclusiu de sant Joan que, d’alguna
manera, com quedarà explicat, podem considerar encara com una altra epifania de Jesús,
ja que el final del relat diu que Jesús manifestà la seva glòria i els seus deixebles cregueren
en Ell...
Fixem-nos, però, en primer lloc en les dues primeres lectures. Les paraules d’Isaïes sobre
la presència amorosa de Déu en el poble de Israel poden ser aplicades avui a la mateixa
presència de Déu en el nou poble de Déu que és l’Església. No podrà sentir-se abandonada ni desolada
l’Església, perquè Ell l’estima... El Senyor és l’espòs de l’Església... Ell, per tant, és present a l’Església i
hem de ser capaços de trobar sempre la seva presència. Sant Pau, per la seva part, ens ha urgit avui a
posar a disposició dels altres els dons que tinguem, en bé de tots; un advertiment avui molt urgent i necessari
en una societat cada cop més individualista. Tothom té quelcom que pot compartir.

En camí cap el sinode de bisbes de
l’any 2023
Sens dubte, l’evangeli d’avui –preparat per la lectura d’Isaïes–
ocupa el centre de la litúrgia de la paraula. Però val la pena que, a
partir de la carta als Corintis, ens ajudem tots a entrar en el camí
sinodal a què estem convocats. El mes d’octubre del 2021, les
comunitats cristianes ja ens vàrem començar a mobilitzar a cada
diòcesi per participar-hi. Ara, segurament, només cal animar i continuar motivant la participació. En el fons
es tracta d’anar construint una Església de deixebles i missioners, d’oients i acollidors de la Paula.
D’aprendre a caminar tots junts, sabent escolar i escoltar-nos, valorant el dons i qualitats de cada persona
com a do de Déu al servei dels germans i germanes. I de no tenir por de tornar-nos servidors els uns dels
altres per al bé comú. Aquestes actituds ens ajudaran a saber escoltar què diu avui l’Esperit a l’Església i a
cada una de les seves comunitats. Ens ajudarà a convertir-nos, a aprendre a avançar en discerniment
comunitari i en obediència a la Paraula de Déu.
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

SANTUARI DE ROCAPREVERA

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 15 19: Josep Tort i Ramona Soler
Joan Solà i Rosa Adam
Diumenge 16 12: Família Oliva Casademunt
Dimarts 18
9: Domènec Vila Soldevila i família
Palmira Fabregó Parés
Dijous 20

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 16 10: ---------Col·lectes

•

Dies 6 i 9 de gener: 77,08 €

•

Lampadaris: 308,21 €

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

Dissabte 22 19: Esposos Quintana Costa i Torrents

AGENDA

Suriñach
Col·lectes

Activitats interparroquials

•



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



Dimecres dia 19, a 3/4 de 8 del vespre,
Adoració nocturna a Sant Feliu

dia 6 i 9 de gener: 136,07 €

Enterraments


Diumenge, dia 9 de gener: Lluís Pigallem Tuneu,
90 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 15

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

Diumenge 16 11: Germana Francisca Miró
Dilluns 17

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

Dimecres 19 19: ---------Divendres 21 19: ---------Dissabte 22

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

Col·lectes
•

Dia 6 i 9 de gener: 160, 22 €

•

Capelleta de Sant Antoni: 50 €

Enterraments:


Dimarts, dia 11 de gener: Josep Casas Sala,
68 anys

Full i Diàleg: 0,60 €

