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La comunitat de Jesús
Com ha de ser la comunitat dels seguidors de Jesús? Ho explica Mateu en el capítol 18
del seu evangeli. Diu avui (Mt 18,15‐20) que ha de ser una comunitat de persones que
ens sabem pecadors i que ens volem ajudar a no pecar: «Si el teu germà peca, vés a
trobar‐lo i parleu‐ne vosaltres dos sols…» Una comunitat de persones conscients que
allò que fem a la terra té valor de cel: «Tot allò que lligareu a la terra, quedarà lligat al
cel, i tot allò que deslligareu a la terra, quedarà deslligat al cel.» Una comunitat que
prega per tothom: «On n’hi ha dos o tres de reunits en el meu nom, jo sóc enmig d’ells.»

Mare de Déu de Rocaprevera
Recordem tots els actes que hi ha per celebrar l’Aplec. Dimarts dia 12 i dimecres dia
13 de setembre, a les 5 de la tarda, hi ha la Novena de preparació després de resar el
Rosari. El dijous dia 14 de setembre, a les 9 del vespre, hi ha la Vetlla de pregària
comunitària. El dissabte dia 16 de setembre, a les 9 del vespre, hi ha la Pregària de les
Vespres amb el Cant de la Salve i dels Goigs a la Mare de Déu.
El diumenge dia 17 de setembre, se celebra la missa al Santuari a 2/4 de 8. A les 11, hi
ha la missa concelebrada que presidirà i en la qual farà l’homilia Mn. Josep Castanyé
Subirana, rector, entre d’altres, de les parròquies de Cantonigròs, Pruit, Rupit…, i
professor emèrit de la Facultat de Teologia de Catalunya.
Recordeu que la missa a la parròquia de Sant Feliu és a les 10 del matí.
El dilluns dia 18 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 que presidirà Mn. Joan
Rubió i Gorchs que els darrers deu anys ha estat custodi del santuari i vicari de les parròquies de Torelló.
Tindrem ocasió en aquesta celebració de manifestar‐li tots junts el nostre agraïment i sobretot de donar‐ne
gràcies a Déu. Hi són convidats d’una manera especial els malalts de les nostres parròquies.

NOU HORARI DE LES MISSES DE CADA DIA
El Consell Pastoral interparroquial, tenint present la nova situació, va decidir que era convenient que només
hi hagués una missa cada dia a Torelló. Així:
& Dilluns, dimecres i divendres hi haurà la missa a les 7 de la tarda a Sant Feliu.
& Dimarts i dijous hi haurà la missa a les 9 del matí a Montserrat (com fins ara).
• Això vol dir que s’ha suprimit la missa de la tarda dels dimarts i dijous a Sant Feliu.
parroquiesdetorello.com

parroquiesdetorello@gmail.com

La Missa de Rocaprevera, en directe, per internet
La missa solemne de la Mare de Déu de Rocaprevera del diumenge, dia 18 de setembre, a les 11 del matí serà
transmesa 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 festa: 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

Misses per celebrar
Dissabte 9

19: Lluís Rius

Diumenge 10

12: Ànimes

Dimarts 12

9: Domènec Vila Soldevila.
I Josep Fontserè

Dijous 14

9: Maria Casademunt

Dissabte 16

19: Família Sellés Vilarrassa

Diumenge 17

12:

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 938590340 i 938590637

Misses per celebrar
Diumenge 10
Diumenge 17

10: Josep Coromina Colomer
7,30: Família Tuneu Vila
11: Manel Casadesús

Novena de Rocaprevera
Dimarts, dia 12 i dimecres, dia 13 a les 5 de la
tarda, al Santuari, es resarà el rosari i es farà la
novena de preparació a la festa de la Mare de Déu
de Rocaprevera.

& Enterraments
• Dilluns, dia 4 de setembre: José María Gutiérrez
Álvarez, 18 anys.

AGENDA
& Col·lectes
• Diumenge, dia 3 de setembre: 83,70 €.
• Llantions, mes d’agost: 107,82 €.

PARRÒQUIA DE SANT FELIU
& Horari de misses
• Dilluns, dimecres i divendres, feiners: a les 7 de la tarda.
• Dissabtes i vigílies de festa: 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

Misses per celebrar
Dissabte 9

& 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
• Dimecres vinent, dia 13 de setembre, a les 9 del
vespre, hi ha reunió dels animadors de cant
litúrgic de la parròquia, al pis de la Rectoria.
& Parròquia de Montserrat
• Cada dijous, a 1/4 de 9 del vespre, assaig del Cor
Parroquial, a l’església.

20:

Diumenge 10

11: Margarita Ayats

Dilluns 11

19: Joan Domènech Costa

Dimecres 13

19: Joan Autonell Meix

Divendres 15

19: Margarita Ayats

Dissabte 16

20:

Diumenge 17

10:

& Col·lectes
• Diumenge, dia 3 de setembre: 112,78 €.
• Col·lectes Residència: 295,00 €.
• Donatius: 300,00 €.

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

Full i Diàleg: 0,50 €

