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SETMANA SANTA, EL LLEVAT NO POT MORIR!
DIUMENGE DE RAMS
Jesús entra a Jerusalem aclamat per la multitud.
El llevat entra al cor de la pasta.

DIMARTS SANT
La celebració de la Penitència treu de nosaltres «el llevat que érem abans, el
llevat de la dolenteria i de la malícia.»

DIJOUS SANT
Jesús en el darrer sopar deixa el testament de l’Eucaristia i del seu amor:
«perquè sigueu una pasta nova.»

DIVENDRES SANT
Jesús mor en la creu per obrir‐nos el camí de la vida: «Crist, el nostre anyell
pasqual, ha estat immolat.»

VETLLA PASQUAL
Jesús ressuscita d’entre els morts!
Ell és el llevat que fa nova la pasta de la vida.

CRIST HA RESSUSCITAT! AL·LELUIA!
parroquiesdetorello.com

parroquiesdetorello@gmail.com

La Missa de Pasqua, en directe, per internet
La missa solemne de Pasqua de la parròquia de Sant Feliu del diumenge vinent, dia 21 d’abril, 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 Pasqua!

Celebració comunitària de la Unció dels Malalts
Per al dissabte dia 4 de maig, a les 5 de la tarda a Rocaprevera, amb la celebració
de la missa del diumenge, hi haurà la celebració comunitària del sagrament de
la Unció dels Malalts, tal com ja hem fet altres vegades. Tots els malalts i
persones grans –debilitades per la vellesa, encara que no pateixin cap malaltia
greu– que vulguin rebre el sagrament –fins i tot si ja l’han rebut en una altra ocasió–, feu‐ho saber telefonant
a Glòria Ordeig: 617417801, o bé els vespres a Mª Rosa Solanas: 938504150. Si necessiteu que us vinguem a
buscar feu‐ho saber. Va bé saber quants serem per a preparar‐ho tot bé.

Inscripcions Pelegrinatge a Lurdes
L’Hospitalitat de la Mare de Déu de Lurdes de les diòcesis de Vic i de Solsona, convoca el 52è
Pelegrinatge a Lurdes amb malalts i pelegrins que tindrà lloc del 8 al 12 de juny. Com cada any
també hi ha la possibilitat d’inscriure‐s’hi a Torelló mateix, tots els divendres, fins al dia 17 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 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

Dijous 18

19:

Dissabte 20
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Diumenge 11

11:

& Col·lectes
• Diumenge, dia 7 d’abril: 140,61 €.
• Lampadaris: 96,35 €.
• Donatius: 110,00 €.

Misses per celebrar
Dissabte 13

19: Josep Barniol Terradelles (3r aniv.)
Teresa Torrents Suriñach (8è aniv.)
Magdalena Boixader (10è aniv.)

Diumenge 14

12: Joan Soldevila Sanglas (4t aniv.)

Dimarts 16

9: Josep Boixader

Dijous 18

20,30:

Dissabte 20

21:

Diumenge 21

12: Jaume Gorchs Vila

& Col·lectes
• Diumenge, dia 7 d’abril: 131,98 €.
• Llantions, mes de març: 114,03 €.
• Donatius: 20,00 €.

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 13

20: Rosa Baroy Reixach (9è aniv.)

Diumenge 14

11: Ànimes

Dilluns 15

19: Ànimes

Dimecres 17

19: Ànimes

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 14

10:

Diumenge 21

10: Ramon Criballés i Neus Soy (4t aniv.)

AGENDA
& Diocesana
• Dimarts vinent, dia 16 d’abril, a les 11 del matí,
a la Catedral de Vic té lloc la Missa Crismal.
En aquesta Eucaristia el bisbe, amb el seu
presbiteri, beneeix els sants olis que han de ser
usats en tot el bisbat al llarg de l’any, també en
les nostres parròquies. Es fa visible la comunió de
tota la diòcesi, presidits pel bisbe, entorn del
misteri de la Pasqua del Senyor.
& Interparroquial
• En fulls a part –que ja es van repartir la setmana
passada– hi teniu els horaris de totes les
celebracions d’aquesta Setmana Santa a les
nostres parròquies. N’hi ha a tots els temples.
Full i Diàleg: 0,60 €

