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«Estimeu-vos»

Avui, Jesús ens convida a estimar-nos els uns als altres. També en aquest
món complex que ens toca viure, complex en el bé i en el mal que s'hi mescla i barreja. Sovint
tenim la temptació de mirar-nos-el com una fatalitat, una mala notícia i, en canvi, els cristians som
els encarregats d'aportar, en un món violent i injust, la Bona Notícia de Jesucrist. En efecte, Jesús
ens diu que «us estimeu els uns als altres tal com jo us he estimat» (Jn 13,34). I una bona manera
d'estimar-nos, una manera de posar en pràctica la Paraula de Déu és anunciar, a tothora, en tot
lloc, la Bona Notícia, l'Evangeli que no és altre que Jesucrist mateix. «Portem un tresor en gerres de
terrissa», ens diu sant Pau (2Co 4,7). Quin és aquest tresor? El de la Paraula, el de Déu mateix, i
nosaltres som les gerres de terrissa. Però aquest tresor és una preciositat que no ens podem guardar per a nosaltres
mateixos sinó que l'hem d'escampar: «Aneu, doncs, a tots els pobles i feu-los deixebles meus (...) ensenyant-los a
guardar tot allò que us he manat. Jo sóc amb vosaltres dia rere dia fins a la fi del món» (Mt 28,19-20). De fet —ha
escrit el Sant Pare— «qui ha trobat veritablement Crist, no pot tenir-lo només per a si mateix; l'ha d'anunciar». Amb
aquesta confiança, anunciem l'Evangeli; fem-ho amb tots els mitjans disponibles i a tots els llocs possibles: de
paraula, d'obra i de pensament, pel diari, per internet, a la feina i amb els amics... «Que tothom us conegui com a
gent de bon tracte. El Senyor és a prop» (Fl 4,5). Per tant, i com ens recalca el Papa Joan Pau II, cal utilitzar les
noves tecnologies, sense embuts, sense vergonyes, per fer conèixer a tothom que sigui possible, les Bones Notícies
de l'Església avui, sense oblidar que només essent gent de bon tracte, només canviant el nostre cor, aconseguirem
que també canviï el nostre món.

Festa de santa Rita El diumenge 22 de maig, coincideix amb la festa de santa Rita. Respectant la
tradició, al final de la missa de les 10 al santuari de Rocaprevera de diumenge que ve, és farà la tradicional
de benedicció de roses!

Paraula de la setmana: L'amistat autèntica és una de les coses més
meravelloses que ens poden ocórrer en aquesta vida
Tenir algú fidel en qui confiar i amb qui divertir-se, tenir el seu suport en els alts i baixos i els revessos de la vida o
poder confessar-li les nostres preocupacions val el seu pes en or. Com diu el refrany popular: "qui té un amic té un
tresor". Però en la vida, hi ha molts tipus d'amics! Alguns són, simplement, grans companys de diversions; altres,
en canvi, ho són tot en la nostra vida, gairebé com la nostra família. I és que al llarg de la nostra existència podem
conèixer a moltes persones i fer bones amistats, però amics de veritat n'hi ha pocs. Amb el pas dels anys podem
perdre contacte amb alguns d'ells, encara que sempre queden aquells bons amics, els de la infància, els que a en
retrobar-nos amb ells, el cap d'un temps sembla que no ens haguéssim separat ni un instant..... Tenir un amic
fidel...és tenir un tresor!!!
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

Misses per celebrar
Dissabte 14

19: Maria Soldevila Solà (18è aniversari)
Esposos Servet i Rosa

Diumenge 15 12: Isidre Noguera Casas i família
Dimarts 17

9: Domènec Vila Soldevila i família
Acció de gràcies a la MD de Montserrat

Dijous 19

Col·lectes
Diumenge, dia 8 de maig: 62,23 €

Enterraments


Divendres, dia 6 de maig: Leonor Escobar Jordan,
98 anys
Divendres, dia 6 de maig: Primitiva Coll Torrent,
96 anys



Col·lectes

• Diumenge, dia 8 de maig: 50,73 €
• Lampadaris: 202,93 €

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

Dissabte 21 19: José Díaz Garcia

•

Diumenge 15 10: -----------

Inscripcions pel Pelegrinatge a Lurdes
L'Hospitalitat de la Mare de Déu de Lurdes de les
diòcesis de Vic i de Solsona convoca el 53è
Pelegrinatge
a
Lurdes
amb
malalts
i
minusvàlids que tindrà lloc del 16 al 20 de juny.
Com cada any també hi ha la possibilitat
d'inscriure‐s'hi a Torelló mateix, els dies 13 i 20
de maig, tots els divendres fins el dia 25 de maig,
de 7 a 8 de la tarda, a la rectoria de Sant Feliu

AGENDA
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 14

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



Diumenge 15 de maig, missa en honor de
sant Isidre Llaurador, patró dels pagesos,
a les 10 del matí, al santuari de Rocaprevera



Dissabte 21, a les 10 del matí, trobada del
grup Sinodal a la rectoria de Sant Feliu



Diumenge 22, benedicció de roses de
santa Rita, en acabar la missa de les 10 del
matí, al santuari de Rocaprevera

Diumenge 15 11: ----------Dilluns 16

19: Aurora Espaulella Puig (1r aniv.)
Marina Font Castanyer (1r aniv.)

Dimecres 18 19: ----------Divendres 20 19: ----------Dissabte 21

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

Col·lectes
•

Diumenge, dia 8 de maig: 94,19 €

Full i Diàleg: 0,60

