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De tots cecs…
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…a tots Sants!

Tot ha començat per la veu d’un home, Bar‐Timeu de Jericó, que diu ben alt quina és la seva situació –la
situació humana de tots– la de no veure‐hi –, «Fill de David, compadiu‐vos de mi»–; ha continuat per la crida
que Jesús li fa –«Anima’t i vine, que et crida»–; ha ressonat la pregunta –«Què vols que et faci?»–, pregunta que
suscita la pregària sincera –«Rabuni, feu que hi vegi»–. La fe l’ha salvat. Aleshores camí enllà segueix Jesús
convertit en una persona nova. Gràcies a Déu ara hi veu; és una persona santa (Mc 10,46‐52).
El dijous, en la festa de Tots Sants, celebrarem amb joia precisament això! Que és Déu qui ens fa sants en el
camí de la vida; i ho fa gratuïtament, generosament, perquè ho vol, perquè ens estima: «Feliços…»! El Regne
del cel és vostre perquè Déu us el dóna (Mt 5,1‐12a). Ho contemplarem en la immensa multitud que creiem
que és al cel; pregarem perquè els nostres difunts estimats hi siguin. I ho demanarem també per a nosaltres.

Xerrada i col∙loqui, Campanya Solidària
Dimarts, dia 30 d’octubre, a les 8 del vespre, al Casal de la Plaça Nova, hi haurà una
xerrada, amb col∙loqui, organitzada per l’equip de la Campanya Solidària, sobre «La
tragèdia del camp de refugiats de Maban (Sudan del Sud). Vivències i reflexió». Serà
a càrrec del P. Pau Vidal, S. J., responsable del Servei Jesuïta als Refugiats a Maban, que
ha estat el destinatari de la campanya del curs passat, i ho era ja per segona vegada.
Està passant uns dies per terres catalanes i ell mateix s’ha ofert a venir amb nosaltres.
N’estem molt contents i esperem poder compartir la riquesa de la seva experiència.
Veniu‐hi, i convideu‐hi gent! Val la pena!

Formació bíblica
Dissabte vinent, dia 3 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 tothom qui vulgui
venir‐hi, per aprofundir sobre les lectures bíbliques dels diumenges. Aprofitem‐ho!
parroquiesdetorello.com

parroquiesdetorello@gmail.com

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

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 28

10: Montserrat Calderó Saderra

Dissabte 27

19: Concepció Rosell

Dimecres 1

10:

Diumenge 28

12: Esposos Ramon Vilageliu i Joaquima
Serrancolí

Dijous 2

11: Per tots els fidels difunts

Dimarts 30

9: Montserrat Calderó Saderra

Diumenge 4

10: Montserrat Calderó Saderra

Dimecres 31

19:

Dijous 1

12:

Dissabte 3

19: Joan Quintana Costa
Pedrín Conca Hernández (cap d’any)

Diumenge 4

12: Pere Masdemunt

& Enterraments
• Dissabte, 20 d’octubre:
Fornieles, 83 anys.

Divendres, 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.

& Col·lectes
• Diumenge, dia 21 d’octubre, Domund: 117,90 €.
Antonio

Sánchez

& Col·lectes
• Diumenge, dia 21 d’octubre, Domund: 195,61 €.

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 27

20: Montserrat Calderó Saderra

Diumenge 28

11: Maria Vilaseca Coll.
Ramona Camprubí Nogué (3r aniv.)

Dilluns 29

19: Ànimes

Dimecres 31

20:

Dijous 1

11: Jaume Roura Sala

Divendres 2

19:

Dissabte 3

20: Ànimes

Diumenge 4

11: Joan Autonell Meix

AGENDA
& Interparroquial
• Dissabte vinent, dia 3 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 tothom qui vulgui venir-hi, per a
aprofundir sobre les lectures dels diumenges.
Tothom hi pot venir.
& Càritas Interparroquial
• Horari d’acolliment i atenció, cada dilluns, de 10
del matí a 12 del migdia, a la Rectoria de Sant
Feliu.
& Parròquia de Montserrat
• Cada dilluns, a 1/4 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.

Dijous vinent, 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.

& Enterraments
• Dilluns, 22 d’octubre: Soledad Codinachs Carrera,
92 anys.
& Col·lectes
• Diumenge, dia 21 d’octubre, Domund: 1.272,30 €.
• Col·lecta Domund Residència: 110,00 €.
• Donatiu Càritas: 50,00 €.

Full i Diàleg: 0,50 €

