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Si no fóssiu fidels…
Jesús en el fragment de l’evangeli d’avui (Lc 16,1‐13) després d’haver lloat –irònicament, és clar!–
un administrador infidel i corrupte per la seva astúcia en les coses del món, convida –seriosament,
és clar!– a ser extraordinàriament curosos en l’administració de la nostra vida de la qual no en
som pas amos, sinó això, administradors d’un do que Déu ens ha fet. Cal que hi siguem fidels del
tot, com Déu. Ell fidel amb nosaltres ens en demanarà comptes.

Ha mort mossèn Josep Padrós Claris
Va morir el diumenge, dia 11 de setembre de 2016, a les Germanetes dels Pobres de
Girona on residia amb el bisbe Jaume Camprodon, i d’on ara n’era capellà. Allà es van
celebrar les exèquies. Del setembre del 2004 al del 2007 va ser vicari a les nostres
parròquies. Quant de bé no va fer entre nosaltres amb el seu servei ministerial! El seu
camí ara ha acabat en aquest món. Li demanem al bon Déu que l’aculli i el recompensi
com només Ell sap, pot i vol fer‐ho. Al cel sia!

Mare de Déu de Rocaprevera
Avui diumenge, dia 18 de setembre, celebrem la festa de la Mare de Déu de Rocaprevera. Al
santuari se celebra la missa a 2/4 de 8. A les 11, hi ha la Missa concelebrada que presidirà i en la
qual farà l’homilia Mn. Joan Serrabassa i Faja, rector de Santa Maria i de Gràcia de Manlleu, i
arxiprest del Ter‐Collsacabra. La missa a la parròquia de Sant Feliu és a les 10 del matí.
Demà dilluns, dia 19 de setembre, se celebra la missa a les 9 del matí, recordant i pregant pels
nostres germans difunts, especialment els que han mort l’últim any. A les 11, hi ha la Missa
concelebrada a la qual hi són convidats d’una manera especial els malalts de les nostres parròquies.

Lema pastoral per al curs 2016‐17
El Consell Pastoral interparroquial va decidir el lema pastoral per a aquest curs. Es va va decantar
per tornar a posar com a objectiu una frase bíblica: «Veniu a celebrar‐ho!» (Lc15,6.9); és l’expressió
del pastor quan ha trobat l’ovella perduda, o de la dona quan ha trobat la moneda que havia
perdut. O del pare del fill pròdig. I la misericòrdia els porta a la festa.

Catequesi
Convoquem ara per a la Catequesi de Confirmació que dura un curs i el primer trimestre del
següent. I convoquem a aquells que van fer la Primera Comunió el curs passat per venir a
continuar la Catequesi. A l’agenda hi teniu les informacions sobre les inscripcions. Feu‐ho saber!
parroquiesdetorello.com

parroquiesdetorello@gmail.com

La Missa de Rocaprevera, en directe, per internet
La missa solemne de la Mare de Déu de Rocaprevera, d’avui diumenge, dia 18 de setembre, a les 11 del matí,
serà retransmesa en directe per internet des d’aquesta adreça: www.osonastream.tv. L’objectiu és que malalts,
gent gran o qui sigui que voldrien participar‐hi –presencialment– i, pel motiu que sigui, no poden fer‐ho,
puguin seguir la celebració per internet. És la celebració de casa, la del poble… La de la Mare de Déu!
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 17

19: Esposos Pere i Pilar

Diumenge 18

12:

Dimarts 20

9: A sant Antoni

Dijous 22

9: Montserrat Calderó Saderra

Dissabte 24

19: Ànimes

Diumenge 25

12: Joan (Joni) Sellés Pujols (4t aniv.)

& Baptismes
• Diumenge, dia 11 de setembre:
S Clàudia Colom Serra, filla d’Albert i Lurdes.
S Mireia Peláez Villar, filla de Juan i Yolanda.
& Col·lectes
• Diumenge, dia 11 de setembre: 84,54 €.
• Donatius: 30,00 €.

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 17

20: Joan Autonell Meix

Diumenge 18

10: Esposos Joan i Pepeta

Dilluns 19

19:

Dimarts 20

19: Mercè Subirachs Julve

Dimecres 21

19:

Dijous 22

19:

Divendres 23

19:

Dissabte 24

20: Mercè Subirachs Julve.
Mercè Font Jofré

Diumenge 25

11:

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 18

7,30: Família Tuneu Vila
11: Família Alabern Canet

Dilluns 19

9:
11:

Diumenge 25

11: Josep Bonay Costa (+31.08.2016)

AGENDA
& Interparroquial
• Dissabte vinent, dia 24 de setembre, a les 5 de la
tarda, al Casal de Sant Feliu, hi ha reunió de
pares dels infants que van fer la Primera
Comunió el curs passat i vulguin continuar la
catequesi.
& 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
• Divendres vinent, dia 23 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.
& Parròquia de Montserrat
• Cada dijous, a 1/4 de 9 del vespre, assaig del Cor
Parroquial, a l’església.
• Divendres vinent, dia 23 de setembre, a 2/4 de 9 del
vespre, hi ha reunió de pares dels infants de
Segon Curs de Catequesi, a la mateixa
església.
& Santuari de Rocaprevera
• Cada dijous, a 2/4 de 10 del vespre, assaig del Cor
de Rocaprevera, al Santuari.

& Enterraments
• Dimecres, dia 14 de setembre: Martirio Rubio
Payán, 87 anys.
& Col·lectes
• Diumenge, dia 11 de setembre: 86,50 €.
• Col·lectes Residència: 205,00 €.

Full i Diàleg: 0,50 €

