Diumenge XXIII de durant l’any / A

4 de setembre de 2011

Any 73

Nº 2995

Comunitat de pregària
Quan diem la paraula “pregària“ tots pensem en el diàleg que
mantenim amb Déu, com a resposta a la seva Paraula. I és
veritat! Ho diu Jesús avui a l’evangeli: «si dos de vosaltres aquí
a la terra sʹavenen a demanar alguna cosa, el meu Pare del cel els
la concedirà» (Mt 18,15‐20). Així progressem, anem essent cada
vegada més tal com Déu espera de nosaltres. Però Jesús, abans,
ha parlat d’una altra pregària de la qual no ens adonem tant: la
que ens fem entre nosaltres quan som capaços de parlar per
millorar i caminar cap al Regne. I si alguna cosa –anomenada el pecat– no ens hi ajuda, «parleu‐ne vosaltres
dos sols» primer, i «parla’n a la comunitat reunida», si cal. Gràcies a aquesta “pregària” de la comunitat ens
anem “deslligant” de les coses de la terra i ens “lliguem” a les del cel. Som comunitat de pregària!

Consell Pastoral Interparroquial
Dilluns vinent, dia 5 de setembre, a les 9 del vespre, hi ha la primera reunió dʹaquest
curs del Consell Pastoral Interparroquial. És una reunió important per diversos motius.
Primer perquè és la primera del curs i en aquesta reunió s’acostuma a decidir el lema
pastoral que ha de guiar tota l’acció del curs. Però, a més, el Consell ha d’emprendre
una renovació dels seus membres i de la seva manera de funcionar. Així es va decidir a l’assemblea
interparroquial de finals de curs passat. I el Consell és l’organisme que ha de vetllar perquè es vagin duent a
terme les decisions que allà es varen prendre.

Formació bíblica de l’equip de catequistes
Divendres vinent, dia 9 de setembre, a 2/4 de 10 del vespre, hi ha la primera trobada
d’aquest curs de la formació bíblica que fem ja fa temps amb lʹequip de catequistes. La
trobada és a la sala de reunions de Rocaprevera. A finals de curs passat es va començar a
treballar el llibre de lʹÈxode. Ho anirem continuant. Encara que la trobada sigui pensada per
a l’equip de catequistes, com que el tema és bíblic i no pas pedagògic, és oberta a tothom
qui vulgui venir‐hi.

Rocaprevera
Diumenge, dia 18 de setembre, és la festa de la Mare de Déu de Rocaprevera, festa molt i
molt important per a nosaltres; una festa que com cada any volem celebrar solemnement.
Ja farem saber tots els actes de celebració que hi ha previstos. Avui anunciem la novena de
preparació que es farà cada dia al Santuari, i que començarà dimarts vinent, dia 6, a les 5
de la tarda. Ens volem preparar degudament perquè la festa de la Mare de Déu ens sigui
important i significativa.

PARRÒQUIA DE MONTSERRAT
& Horari de misses
• Dimarts i dijous, feiners: a les 9 del matí.
• Dissabtes i vigílies de festes: a les 7 de la tarda.
• Diumenges i festes: a les 12 del migdia.
& Despatx (c/ Núria, 85): divendres, de 8 a 9 del vespre.
F 938590340, 938590637.

Misses per celebrar
Dissabte 3

19: Andreu Pérez Pérez (2n. aniv.)

Diumenge 4

12: Francisco Yebra García (cap d’any)

Dimarts 6

9:

Dijous 8

9:

Dissabte 10

19: José Yebra Sánchez

Diumenge 11

12: Josep Fontserè (cap d’any)

& Col·lectes
• Diumenge, dia 28 d’agost: 101,47 €.
• Llantions, mes d’agost: 104,12 €.

Misses per celebrar
Diumenge 4

10: Josep Coromina Colomer

Diumenge 11

10: Joan Domènech Costa

Novena de Rocaprevera
Des del dimarts, dia 6, fins al dimecres, dia 14
(llevat del dissabte i el diumenge), a les 5 de la
tarda, al Santuari, es resarà el Sant Rosari i es farà
la novena de preparació a la festa de la Mare de Déu
de Rocaprevera.

AGENDA
& Interparroquial
• Dilluns vinent, dia 5 de setembre, a les 9 del vespre,
hi ha reunió del Consell Pastoral
Interparroquial, a la Rectoria de Sant Feliu.

PARRÒQUIA DE SANT FELIU
& Horari de misses
• De dilluns a divendres, feiners -durant l’estiu-, a les 7 de la
tarda.
• Dissabtes i vigílies de festes: 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.
F 938590340, 938590637.

Misses per celebrar
Dissabte 3

20:

Diumenge 4

11: Pius Vila Mercader i familiars

Dilluns 5

19:

Dimarts 6

19:

Dimecres 7

19: Maria Canal Roma (9è. aniv.)

Dijous 8

19: Família Riera Buxó

Divendres 9

19:

Dissabte 10

20:

Diumenge 11

11:

& Col·lectes
• Diumenge, dia 28 d’agost: 252,79 €.

Capella dels Sagrats Cors
& Horari de misses
• De dilluns a dissabte, feiners -durant l’estiu-, a les 8 del
matí.
• Diumenges i festes: a 2/4 de 9 del matí.

• Dimarts vinent, dia 6 de setembre, a les 8 del
vespre, a la Rectoria de Sant Feliu, hi ha reunió
de l'Hospitalitat de la Mare de Déu de Lurdes
per començar a preparar la trobada comarcal que
serà a casa nostra el 12 de febrer de l’any vinent.
• Divendres vinent, dia 9 de setembre, a 2/4 de 10 del
vespre, hi ha trobada de formació bíblica amb
l’equip de catequistes, a la sala de reunions de
Rocaprevera. A final de curs passat es va
començar a treballar el llibre de l’Èxode. Ho
anirem continuant. La trobada és oberta a
tothom.
& Càritas Interparroquial
• Horari d’acolliment i atenció, cada dilluns, de 6 a
8 de la tarda, a la Rectoria de Sant Feliu.
& Parròquia de Montserrat
• Cada dijous, a 2/4 de 9 del vespre, assaig del Cor
Parroquial, a l’església.
& Santuari de Rocaprevera
• Cada dijous, a 2/4 de 10 del vespre, assaig del Cor
de Rocaprevera, al Santuari.

Santuari de Rocaprevera
& Horari de misses
• Diumenges i festes: a les 10 del matí.
& Despatx: a la parròquia de Sant Feliu o de Montserrat.
F 938590637 i 938590340.

Full i Diàleg: 0,50 €

