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«Vés a treballar a la vinya»
Aquesta paràbola de l’home que tenia dos fills i els convida a treballar
a la vinya de casa (Mt 21,28‐32), no és un precedent de la paràbola del
fill pròdig? No ens està convidant també a nosaltres, fills seus, a gaudir
de la joia de poder treballar a la vinya de casa? Joan el Baptista –diu
Jesús– només podia convidar a la conversió, i li van fer cas els que
semblava que no eren de casa. I perquè havien fet l’esforç de convertir‐
se, estaven a punt per a sentir la invitació joiosa d’anar a treballar a la
vinya, i ho van fer. Tant de bo aprenguem nosaltres també a dir que sí!

L’Aplec de Rocaprevera

Cal deixar constància, amb la postal ‐ estampa de record, del passat Aplec de Rocaprevera
on vàrem poder tornar a experimentar allò que diuen els goigs: que Rocaprevera és la llar
pairal de Torelló, on la Mare de Déu ens hi acull i on per tant ens trobem molt bé. I cal fer
constar l’agraïment a tots els qui un any més ho varen fer possible: els pabordes, la comissió
i tanta gent que hi va col∙laborar. Gràcies a tots!

Trobada de formació bíblica

La propera  trobada és dissabte vinent, dia 1 dʹoctubre, a  les 9 del vespre, a  la Sala de
reunions del Santuari de Rocaprevera. Ens trobem a l’entorn de la Paraula de Déu de les
misses del diumenge per llegir‐les i comentar‐les, en un diàleg obert, respectuós i fecund.
Tothom hi pot venir.

La Catequesi

• Per a després de la primera Comunió. Sortosament a les parròquies tenim un grup de
catequesi amb nois i noies que ja han fet la Primera Comunió. Es troben una vegada al mes,
el dissabte, abans de la Missa Familiar en la qual després participen. Ara convoquem els qui
van fer la Primera Comunió el curs passat a venir a aquest grup, si ho volen. Ens trobarem
el dissabte vinent, dia 1 d’octubre, a les 5 de la tarda, al Casal de Sant Feliu amb els pares
de tots els qui hi estiguin interessats d’ambdues parròquies.

• Per a la Confirmació. També convoquem tots els nois i noies que estan fent Tercer d’ESO per a la Catequesi
de Confirmació. Està previst fer la Catequesi durant aquest curs i el primer trimestre del curs vinent, acabant
amb la celebració de la Confirmació. Els horaris per a inscriure’s són els del Despatx Parroquial d’aquesta
setmana: dilluns 26 de setembre de 8 a 9 del vespre i dimecres 28 de setembre d’11 a 1 al Despatx de Sant Feliu,
i divendres 30 de setembre de 8 a 9 del vespre al Despatx de Montserrat. Feu‐ho saber!



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 24 19: Esposos Joan i Mercè, i ànimes
Diumenge 25 12: Maria Rulduà Aguadé
Dimarts 27 9:
Dijous 29 9: Lluís Sanglas
Dissabte 1 19: Mercè Vila Serra
Diumenge 2 12: Família Oms Boixadé

& Enterraments
• Dijous, dia 15 de setembre: Esteve Tambo Tarrés,

80 anys.

& Col·lectes
• Diumenge, dia 18 de setembre: 92,43 €.
• Donatius: 50,00 €.

PARRÒQUIA DE SANT FELIU
& Horari de misses 
• De dilluns a divendres, feiners: a les 8 del matí i 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 24 20: Enriqueta Vila (cap d’any)
Diumenge 25 10: Lluís Llagostera Bardolet (cap d’any)
Dilluns 26 8: 19: Ànimes
Dimarts 27 8: 19:
Dimecres 28 8: 19:
Dijous 29 8: 19:
Divendres 30 8: 19:
Dissabte 1 20: José Martínez (+24.08.2011)
Diumenge 2 11: Albert Arbós Curt (6è. aniv.)

& Col·lectes
• Diumenge, dia 18 de setembre: 74,27 €.

Capella dels Sagrats Cors
& Horari de misses
• De dilluns a divendres, feiners: a 2/4 de 8 del matí.
• Dissabtes: a les 8 del matí.
• Diumenges i festes: a 2/4 de 9 del matí.

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.

Misses per celebrar
Diumenge 25 10: Margarita Fabregó Parés

(+3.08.2011)
Diumenge 2 10: Maria Dolors Peroliu Bertran i família

& A favor de Càritas
• Durant l’Aplec de Rocaprevera des de Càritas es van

estar venent uns sonalls que ens havien fet de
manera altruista –com altres anys ja havien fet–.
Es van recollir un total de 770,17 € que cal agrair
a tothom i a les qui havien fet els sonalls.
Gràcies!

A G E N D A

& Interparroquial
• Dilluns vinent, dia 26 de setembre, a les 9 del

vespre, hi ha reunió de la Campanya
Solidària, a la Rectoria de Sant Feliu.

• Dimecres vinent, dia 28 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. Cal anar preparant la trobada comarcal
que serà a casa nostra el 12 de febrer de l’any
vinent.

• Dijous vinent, dia 29 de setembre, a les 9 del
vespre, a la Sala de Catequesi de Montserrat, hi
ha reunió de pares i padrins per preparar els
Baptismes.

• Dissabte vinent, dia 1 d’octubre, a les 9 del vespre,
a la Sala de reunions del Santuari de
Rocaprevera, hi ha la trobada bíblica amb els
lectors i tot aquell que vulgui assistir-hi, per
a preparar les lectures dels diumenges.

& Parròquia de Sant Feliu
• Divendres vinent, dia 30 de setembre, a 2/4 de 10

del vespre, hi ha reunió de pares dels infants
de Segon Curs de Catequesi, al Casal de Sant
Feliu.

& 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.

• Dimarts vinent, dia 27 de setembre, a 2/4 de 10 del
vespre, a la sala de reunions del Santuari, hi ha
reunió de la Comissió parroquial per al
Santuari. Cal revisar bé l’Aplec d’enguany.

Full i Diàleg: 0,50 €


