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Alçà les mans i els beneí

I fou endut al cel (Lc 24,46‐53); així acaba l’evangeli. «Ha

entrat en aquell santuari…, al cel mateix», diu la segona

lectura  (He  9,24‐28.10,9‐23).  Des  d’allà  enviarà  el  seu

Esperit tal com ha promès; així comença, amb els Fets dels

Apòstols,  la  història  dels  cristians  (Ac  1,1‐11),  tal  com

sentim  en  la  primera  lectura.  Com  n’arriba  a  ser  de

necessari que Jesús pugi al cel, que retorni allà d’on havia

vingut! Ell ha alçat les mans i ens ha beneït a tots aquells

que volem ser testimonis de la vida nova de la resurrecció.

Formació bíblica

Dissabte  vinent,  dia  14  de maig,  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!

El “Diàleg” de les parròquies a la ràdio

Dissabte vinent, dia 14 de maig, d’1 a 2 del migdia, podeu escoltar el programa de ràdio “Diàleg

de les parròquies” per Ràdio Ona, al 107.4 de la FM. La repetició és el dimarts, dia 17 de maig, de

8 a 9 del vespre.

Festa de Sant Isidre

Diumenge vinent, dia 15 de maig, en l’Eucaristia de les 10 del matí al Santuari de Rocaprevera,

festejarem  també  la  festa del patró dels pagesos. Amb  ells volem donar gràcies  a Déu, per

intercessió de la Mare de Déu de Rocaprevera, per la seva feina. Som convidats a acompanyar‐los.

Festa Major a Vilaseca

Diumenge vinent, dia 15 de maig, Pasqua de Pentecosta, celebrem l’Eucaristia a les 10 del matí

a l’Església de la Sagrada Família de Vilaseca per tal de celebrar‐hi la Festa Major.

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 7 19: Pere Bagaria Casanovas
Diumenge 8 12:
Dimarts 10 9: Domènec Vila Soldevila i família
Dijous 12 9: A santa Llúcia
Dissabte 14 19: Juan Vila Jiménez (14è aniv.)
Diumenge 15 12:

& Col·lectes
• Diumenge, dia 1 de maig: 257,83 €.
• Llantions, mes d’abril: 187,06 €.

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 7 20: Carme Sitjà
Diumenge 8 11:
Dilluns 9 19: Antònia Sellarès Espinet
Dimarts 10 19:
Dimecres 11 19:
Dijous 12 19:
Divendres 13 19:
Dissabte 14 20:
Diumenge 15 11:

& Baptismes
• Diumenge, dia 1 de maig:
– Bianca Molina Haraiala, filla de Cristhian Marcel i

Sonia Raisa.
– Daniel Molina Rosero, fill d’Alejandro i Stephanie.

& Enterraments
• Dimarts, dia 3 de maig: Joaquima Crivillés Pujol,

96 anys.

& Col·lectes
• Diumenge, dia 1 de maig: 114,50 €.
• Donatius: 280,00 €.
• Donatiu, Càritas: 50,00 €.

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 8 10: Josep Coromina Colomer
Diumenge 15 10: A sant Isidre.

Maria Vilalta Castell (cap d’any)

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

ESGLÉSIA DE LA SAGRADA FAMÍLIA DE VILASECA
& Enterraments
• Dilluns, dia 2 de maig: Francisco Fernández

Solera, 72 anys.

A G E N D A

& Interparroquial
• Divendres vinent, dia 13 de maig, 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 13 de maig, a 2/4 de 10 del
vespre, hi ha trobada de formació amb l’equip
de catequistes, a la sala de reunions de
Rocaprevera. Estem treballant el llibre de
l’Apocalipsi amb les fitxes “Llegir la Bíblia en
grup”. Recordeu que la trobada és ben oberta.

• Dissabte vinent, dia 14 de maig, 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.
• Dilluns vinent, dia 9 de maig, a les 9 del vespre, hi

ha reunió del Consell de Càritas
interparroquial, a la Rectoria de Sant Feliu.

• Dimecres vinent, dia 11 de maig, a 2/4 del vespre,
al Casal de Sant Feliu hi ha una trobada de
formació per als voluntaris de les Càritas del
nostre arxiprestat Ter-Collsacabra. Mn.
Ramon Bufí parlarà sobre els reptes de Càritas.

& Parròquia de Sant Feliu
• Dissabte vinent, dia 14 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.

& Parròquia de Montserrat
• Cada dijous, a 1/4 de 9 del vespre, assaig del Cor

Parroquial, a l’església.
• Dissabte vinent, dia 14 de maig, a 3/4 de 6 de la

tarda, a l’església parroquial, hi ha la Catequesi
Familiar amb els pares i mares dels infants de
primer curs. Tot seguit, a les 7, hi ha la Missa
Familiar.

& Santuari de Rocaprevera
• Cada dijous, a 2/4 de 10 del vespre, assaig del Cor

de Rocaprevera, al Santuari.
• Dimarts vinent, dia 10 de maig, a les 8 del vespre,

a la sala de reunions del Santuari, hi ha reunió
de la Comissió parroquial per al Santuari de
conjunt ja amb la Comissió que prepara
l’Aplec.

Full i Diàleg: 0,50 €


