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L’Esperit…; la Pau
Quedem‐nos amb l’evangeli d’avui (Jn 14,23‐29) i
encara “només” amb dues coses de les que diu. Ens cal
imprescindiblement –primera– l’Esperit que Jesús ens
envia. Ell –diu– «us farà recordar tot el que us he dit i
us ho farà entendre». Que sigui així!
Només aleshores –segona– tindrem pau de veritat, «no
una pau com la que dóna el món». Per això Jesús pot
dir: «Que s’asserenin els vostres cors, no us acovardiu!»
Ell ens ha donat aquella felicitat que el nostre cor
cercava amb neguit. I ara està en pau, i la pot
comunicar a tothom. Perquè al final l’únic protagonista
és l’Esperit Sant sense el qual res no seria possible.

El mes de maig
Tradicionalment és un mes dedicat a la Mare de Déu. Com cada any, de dilluns a divendres,
a 2/4 de 6 de la tarda, es resa el Rosari i es fa el mes de Maria a Rocaprevera.

Primeres comunions
Els pròxims diumenges de maig (dia 8 a Montserrat, i 15 i 22 a Sant Feliu) hi haurà les
celebracions de les primeres comunions que donen un to especial a l’Eucaristia. Abans ens
trobem amb els qui han de fer la primera comunió i els seus pares per a preparar la celebració
i participar en la celebració penitencial. Encomanem‐ho a Déu perquè tot doni molt de fruit!

La Campanya Solidària
En el marc de la 17ª Campanya Solidària, “Torelló amb els refugiats de Maban (Sudan del
Sud)”, divendres vinent, dia 6 de maig, a 2/4 de 9 del vespre, a la Biblioteca del Centre Cívic
de la parròquia de Montserrat hi ha una xerrada a càrrec de la germana M. Carme Molist,
carmelita vedruna, sobre: «Experiència de treball en camps de refugiats a l’Àfrica».

A favor de Càritas
Dissabte vinent, dia 7 de maig, a les 9 del vespre, al Casal parroquial de la Plaça Nova, hi
haurà un concert a càrrec de la coral Cervià, dirigida per Gabriel Miralles. La coral s’ha ofert
a fer desinteressadament aquest concert i amb entrada gratuïta, però els donatius que s’hi
facin aniran a favor de Càritas interparroquial.
parroquiesdetorello.com

parroquiesdetorello@gmail.com

Inscripcions Pelegrinatge a Lurdes
L’Hospitalitat de la Mare de Déu de Lurdes de les diòcesis de Vic i de Solsona, convoca el 49è
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, tots els divendres fins al dia 20
de maig, de 2/4 de 7 a 2/4 de 8 de la tarda, a la Rectoria de Sant Feliu.
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 30

19:

Diumenge 1

12:

Dimarts 3

9:

Dijous 5

9: Esposos Martín González

Dissabte 7

19: Pere Bagaria Casanovas

Diumenge 8

12:

& Baptismes
• Diumenge, dia 24 d’abril:
– Roger Barniol Rota, fill de Marc i de Palmira.
– Iris Lombardo Vallejo, filla de Josep i de Sònia.
– Josep Quevedo Caballé, fill de Josep i M. Dolors.
& Enterraments
• Divendres, dia 22 d’abril: Rosario Borrallo Martín,
86 anys.
• Dimarts, dia 26 d’abril: Antoni Capdevila Puig, 88
anys.
& Col·lectes
• Diumenge, dia 24 d’abril: 119,77 €.
• Donatius: 20,00 €.

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 30

20: Rosa Baroy Reixach (6è aniv.)

Diumenge 1

11: Emília Parramon Salvans

Dilluns 2

19: Joan Ginebra (10è aniv.)

Dimarts 3

19: Sda. Família

Dimecres 4

19:

Dijous 5

19: Ànimes

Divendres 6

19:

Dissabte 7

20: Carme Sitjà

Diumenge 8

11:

& Col·lectes
• Diumenge, dia 24 d’abril: 118,50 €.
• Donatius: 5,00 €.

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: Jordi Torrent
I Margarita Ayats Esturi (+22.01.16)

Diumenge 8

10: Josep Coromina Colomer

Mes de Maria
Durant el mes de maig, de dilluns a divendres, a 2/4
de 6 de la tarda, al Santuari, es resa el Rosari i es fa
el Mes de Maria

AGENDA
& 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
• Dissabte vinent, dia 7 de maig, 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.
& Parròquia de Montserrat
• Cada dijous, a 1/4 de 9 del vespre, assaig del Cor
Parroquial, a l’església.
• Dissabte vinent, dia 7 de maig, a 2/4 de 5 de la
tarda, ens trobem a l’església parroquial amb
els infants –i els seus pares– que l’endemà
fan la primera comunió per tal de preparar la
celebració i de fer la celebració penitencial.
& Santuari de Rocaprevera
• Cada dijous, a 2/4 de 10 del vespre, assaig del Cor
de Rocaprevera, al Santuari.

Full i Diàleg: 0,50 €

