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«Vaig veure una

multitud tan gran que

ningú no l’hauria poguda

comptar»

Doncs  això  que  diu  aquesta  frase  de

l’Apocalipsi  i  que  llegim  en  la  primera

lectura  (Ap 7,2‐4.9‐14) és el que celebrem

avui. La multitud incomptable que és al cel,

salvada  per Déu.  Són  els  sants!  Tots  els

sants! Avui  els  festegem  sense  posar‐los

nom perquè lloem allò que Déu ha fet en

ells durant la seva vida mortal i com això arriba a plenitud en la vida del cel. Durant la vida els ha “reconegut

com a fills seus”, diu sant Joan (1Jn 3,1‐3); ara els ha acollit a casa seva en el cel perquè ara es manifesta com

són de veritat i veuen Déu cara a cara. Els ha fet sants! Són al cel!

O bé, dit tot plegat d’una altra manera, tal com ho diu Jesús en l’evangeli (Mt 5,1‐12a): d’ells és el Regne del

cel. Ho és ara en el cel, perquè han viscut ja aquest Regne durant la seva vida en aquesta terra, i això els ha

omplert de felicitat, de benaurança. Perquè la felicitat només és eterna ja en aquesta vida quan està feta de

pobresa, de ser capaç d’estar de dol, d’humilitat, de fam i set de ser justos, de compassió, de netedat de cor,

de vivència de justícia. Nosaltres, doncs, també estem cridats a viure aquesta santedat que Déu ens dóna.

Formació bíblica

Dissabte vinent, dia 7 de novembre, a  les 9 del vespre, a  la sala de reunions del Santuari de

Rocaprevera, hi ha  la  trobada mensual que convoquem amb els  lectors,  i  tots aquells que hi

vulgueu venir, per aprofundir sobre les lectures bíbliques dels diumenges. Aprofitem‐ho!

Visita pastoral del senyor Bisbe

Diumenge passat, dia 25 d’octubre, el senyor Bisbe va celebrar la missa a la parròquia de Sant

Feliu. A  la  tarda,  a Rocaprevera, va  tenir una  trobada  amb membres del Consell Pastoral

interparroquial ampliat, i es va fer una breu pregària a la Mare de Déu, al Santuari. Diumenge

vinent, dia 8 de novembre, a les 12 del migdia, celebra la missa anomenada “estacional” a la

parròquia de Montserrat.  I amb aquesta celebració  i  la visita que haurà  fet a Cals Avis  i a

l’Escola dels Sagrats Cors, amb les respectives comunitats religioses, es clourà aquesta tercera

visita pastoral que fa a les nostres parròquies. Que tot plegat doni fruit!



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, 91, als baixos del Centre Cívic):

divendres, de 8 a 9 del vespre.
F 938590340, 938590637.

Misses per celebrar
Dissabte 31 19: Pere Masdemunt
Diumenge 1 12: Mercè Serra Vila
Dimarts 3 9: Lluís Arcarons
Dijous 5 9: Maria Soldevila Solà
Dissabte 7 19: Ànimes
Diumenge 8 12: Per la parròquia

& Col·lectes
• Diumenge, dia 25 d’octubre: 98,87 €.

PARRÒQUIA DE SANT FELIU
& Horari de misses 
• De dilluns a divendres, feiners: 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 31 20: Montserrat Calderó Saderra
Diumenge 1 11: Família Pujol Riera
Dilluns 2 19: Ramon Quer Niubó
Dimarts 3 19:
Dimecres 4 19: Joan Autonell Meix
Dijous 5 19: Joan Autonell Meix
Divendres 6 19: Família Quer Niubó
Dissabte 7 20: Joan Fajula Teixidor
Diumenge 8 11: Joan Autonell Meix

Avui, dia 1 de novembre, a les 9 del matí,
celebrem l’Eucaristia a la Capella del Cementiri

amb motiu de la festa de Tots Sants i per
pregar per tots els fidels difunts.

& Baptisme, Confirmació i Eucaristia
• Diumenge, dia 25 d’octubre, de mans del bisbe Romà

Casanova en visita pastoral, Zzoubida Bajiou
Yebra, filla de Said i Filomena, va rebre els tres
sagraments de la iniciació cristiana.

& Enterraments
• Divendres, dia 23 d’octubre: Jordi Cortada

Dalmau, 90 anys.
• Dilluns, dia 26 d’octubre: Ramona Camprubí

Nogué, 90 anys.

& Col·lectes
• Diumenge, dia 25 d’octubre: 98,50 €.
• Donatiu: 25,00 €.

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 1 10: Carme Altimiras Casadejús (cap

d’any)
Dilluns 2 11: Pels difunts de les parròquies
Diumenge 8 10: Família Alabern Canet.

Josep Coromina Colomer

Demà, dilluns dia 2 de novembre, a les 11 del
matí, celebrem l’Eucaristia al Santuari per

celebrar la Commemoració de tots els fidels
difunts i pregar per tots ells.

& Casament
• Diumenge, dia 25 d’octubre: Enrique Ariel

Bussano, amb Zzoubida Bajiou Yebra.

ESGLÉSIA DE LA SAGRADA FAMÍLIA DE VILASECA

Avui, dia 1 de novembre, a les 11 del matí,
celebrem l’Eucaristia en aquesta comunitat per

celebrar la festa de Tots Sants.

A G E N D A

& Interparroquial
• Dilluns vinent, dia 2 de novembre, a les 9 del

vespre, hi ha reunió de la Campanya
Solidària, a la Rectoria de Sant Feliu. Cal decidir
la Campanya d’enguany.

• Divendres vinent, dia 6 de novembre, a les 8 del
vespre, als locals de la Rectoria de Sant Feliu,
l’Hospitalitat de la Mare de Déu de Lurdes de
la Vall del Ges, convoca la pregària mariana
de cada mes.

• Divendres vinent, dia 6 de novembre, a les 9 del
vespre, hi ha trobada de l’equip de
catequistes de les parròquies de la Vall del
Ges, a la sala de reunions de Rocaprevera.

• Dissabte vinent, dia 7 de novembre, a 3/4 de 7 de la
tarda, al Casal de Sant Feliu, hi ha la Catequesi
Familiar amb els pares i mares dels infants de
primer curs. Tot seguit, a les 8, hi ha la Missa
Familiar. Tindrem ben present que s’escau el dia
de Sant Fortià!

• Dissabte vinent, dia 7 de novembre, 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 aprofundir sobre les lectures dels diumenges.
Tothom hi pot venir.

& Càritas Interparroquial
• Horari d’acolliment i atenció, cada dilluns, de 6 a

8 de la tarda, a la Rectoria de Sant Feliu.

& Parròquia de Sant Feliu
• Dimarts vinent, dia 3 de novembre, a 2/4 de 10 del

vespre, hi ha reunió dels animadors de cant
litúrgic de la parròquia, al pis de la Rectoria.

& 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.

Full i Diàleg: 0,50 €


