
 

«Qui m'estima, guardarà la meva paraula; el meu Pare 

l'estimarà i vindrem a fer estada en ell» Avui, abans de 

celebrar l'Ascensió i la Pentecosta, rellegim encara les paraules de l'anomenat 

sermó del Sant Sopar, en les que ens cal veure-hi diverses maneres de presentar 

un missatge únic, ja que tot brolla de la unió de Crist amb el Pare i de la voluntat 

de Déu d'associar-nos en aquest misteri d'amor. A santa Teresina de l'Infant 

Jesús un dia li van oferir diversos regals perquè triés, i ella, amb una gran decisió 

tot i la seva curta edat, va dir: «Ho trio tot!». Ja més gran va entendre que aquest 

triar-ho tot s'havia de concretar en voler ser l'amor en l'Església, ja que un cos 

sense amor no tindria sentit. Déu és aquest misteri d'amor, un amor concret, 

personal, fet carn en el Fill Jesús que arriba a donar-ho tot: ell mateix, la seva 

vida i els seus fets són el màxim i més entenedor missatge de Déu. És d'aquest 

amor que ho abasta tot d'on en neix la “pau”. Aquesta és avui una paraula 

enyorada: volem pau i tot són alarmes i violències. Només aconseguirem la pau 

si ens girem vers Jesús, ja que és ell qui ens la dóna com a fruit del seu amor total. Però no ens la dóna com el món 

ho fa (cf. Jn 14,27), ja que la pau de Jesús no és la quietud i la despreocupació, sinó tot el contrari: la solidaritat que 

es fa germanor, la capacitat de mirar-nos i de mirar els altres amb ulls nous com fa el Senyor, i així perdonar-nos. 

D'aquí neix una gran serenor que ens fa veure les coses tal com són, no pas com aparenten. Seguint per aquest 

camí arribarem a ser feliços. «L'Esperit Sant que el Pare enviarà en nom meu, us farà recordar tot el que jo us he dit i 

us ho farà entendre» (Jn 14,26). Que aquests darrers dies de Pasqua demanem obrir-nos a l'Esperit: l'hem rebut en 

ser batejats i confirmats, però cal que —com a darrer do— rebroti en nosaltres i ens faci arribar allà on no gosaríem. 

  

Paraula de la setmana : Les Proves en la vida del creient…… 

Un dels aspectes més difícils de la vida cristiana és que esdevenir un seguidor de Crist no ens fa immunes a les 

proves i tribulacions de la vida. Per què un Déu d'amor i bondat ens permet ser provats per la mort d'un nen, la 

malaltia i les lesions en nosaltres mateixos i els que estimem, problemes econòmics, pors i preocupacions? Si 

realment ens estimés, ens alliberaria d'aquestes coses. Després de tot, l'amor no implica voler una vida fàcil i 

còmoda per a nosaltres mateixos? Bé no! La Bíblia deixa clar que Déu estima els seus fills i fa que “tot funcioni [per al 

nostre] bé”. Això vol dir que les proves i les tribulacions que ell permet a les nostres vides formen part del seu pla 

perquè totes les coses funcionin juntes pel nostre bé. Per tant, tots han de tenir un sentit en la vida del creient. Com 

en totes les coses, el propòsit últim de Déu per a nosaltres és permetre'ns créixer cada cop més a la imatge del seu 

Fill. Aquest és l'objectiu del cristià, i tot en la seva vida, incloses les proves i les tribulacions, pretén portar-nos-hi. 

Això forma part del procés de santificació, de ser separat per a Déu, per viure per a la seva glòria, tal com s'expressa 

a 1 Pere 1,6-7: "És la vostra alegria, encara que ara, com que és necessari, sou per una estona entristit per diverses 

proves. Així, doncs, el valor provat de la vostra fe —molt més preuat que l'or, que és perible però subjecte a la prova 

del foc— donarà lloc a lloança, glòria i honor quan Jesucrist aparegui". La fe del creient genuí es reforça amb les 

proves que passa, de manera que podem descansar en la seguretat que Déu és real i perdurarà sempre. 
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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  
  

Misses per celebrar  
 

Dissabte 21   19: José Díaz Garcia 

Diumenge 22  12: Fidels difuns 

Dimarts 24     9: ---------- 

Dijous  26      9: ---------- 

Dissabte 28  19: ---------- 

 
Col·lectes   

•  Diumenge, dia 15 de maig: 62,23 € 

 

Bateig:  

 Diumenge, dia 15 de maig:  Azahara Urbano 

Heredia 

 

 
 

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 21     20: ---------- 

Diumenge 22  11: ---------- 

Dilluns 23      19: Xavier Viver Salarich (21è aniv.) 

Dimecres 25    19: ---------- 

Divendres 27  19: ---------- 

Dissabte 28   20: ---------- 
 

Col·lectes  

• Diumenge, dia 15 de maig: 102,06 € 

 

Enterraments  

 Dilluns, dia 16 de maig: Dolors Puig Barris (87 

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 22  10: ---------- 

                            
Col·lectes   

• Diumenge, dia 15 de maig: 72,23 € 

• Lampadaris: 288,90 €  

 

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 de l’11 al 15 de 

juny. Com cada any també hi ha la possibilitat 

d’inscriure‐s’hi a Torelló mateix, aquest divendres  

20 de maig, de 7 a 8 de la tarda, a la rectoria de 

Sant Feliu 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            

 
 
 
 
 

 
 
 

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 
 

 Dissabte 21, a les 10 del matí, trobada del 

grup Sinodal, a la rectoria de Sant Feliu 
 

 Dissabte 21, a 2/4 de 5 de la tarda, festa de 

final de curs de la catequesi d’infants, a 

Rocaprevera 

 

 


