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«Elles em segueixen»
Ho diu Jesús en aquest diumenge del Bon Pastor
(Jn 10,27‐30) amb tota la força que té aquest
llenguatge en el seu moment. Les persones (en la
imatge, les ovelles) cerquen cap on han d’anar
per a tenir sentit en la vida, és a dir, pasturatge
seguint la comparança. La proposta de Jesús és
que ell és l’únic Pastor Bo que explica amb la seva
Paraula on es troba la felicitat plena i, no sols
això, sinó que com a Pastor que és, passa al
davant per a portar cap a l’única vida que mereix
de ser eterna. I dóna la seva vida per a això!
El camí és el de l’amor i s’hi camina estimant tal com ho fa el Pastor. El terme final és la casa del Pare, el Regne
del cel que ara ja estem tastant. Jesús ho pot mostrar perquè ho coneix: «Jo i el Pare som u», diu amb força. Per
això el seguim a Ell, vetllem per escoltar la seva veu i ens delim per a menjar el seu aliment de vida.

La Unció dels Malalts
Volem deixar constància de la celebració del sagrament de la Unció dels Malalts que hi va
haver a Rocaprevera la tarda del dissabte, dia 4 de maig, en què dins la celebració de
l’Eucaristia del diumenge es va administrar el sagrament de la Unció dels Malalts a prop d’un
centenar de persones, malalts o gent gran, de les nostres parròquies. Una veritable experiència
de la Pasqua que aquests dies estem celebrant. Déu va passar per la nostra vida i no podem fer
més que donar‐li gràcies!

Concert a favor de la Campanya Solidària
Avui diumenge, dia 12 de maig, a les 6 de la tarda, al santuari de Rocaprevera, hi ha un
Concert de la Coral Lloriana Jove dirigida per Eva Mayo i Judit López, a favor de la 20ª
Campanya Solidària “Torelló amb l’escola a l’Àfrica. Per crear centres escolars a l’Atles
(Marroc) i a Gàmbia”. No us el perdeu! Val la pena!

Festa de Sant Isidre
Dimecres vinent, dia 15 de maig, celebrem l’Eucaristia a 2/4 d’11 del matí al santuari de
Rocaprevera, tal com és costum, per tal de festejar com cal la festa del patró dels pagesos. Ens
volem unir de tot cor a ells i tots junts donar gràcies a Déu, per intercessió de la Mare de Déu
de Rocaprevera, per la seva feina. Tots som convidats a acompanyar‐los.
parroquiesdetorello.com

parroquiesdetorello@gmail.com

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

Misses per celebrar
Dissabte 11

19: Pere Bagaria Casanova (10è aniv.)
A la Mare de Déu de Montserrat

Diumenge 12

12:

Dimarts 14

9: Maria Soldevila

Dijous 16

9:

Dissabte 18

19:

Diumenge 19

12: Baronci Bover Boix (cap d’any)

& Enterraments
• Dijous, dia 2 de maig:
Domènech, 76 anys.

Ramona

Cucurull

PARRÒQUIA DE SANT FELIU

Misses per celebrar

Diumenge 12

11: Ànimes

Dilluns 13

19:

Dimecres 15

19:

Divendres 17

19:

Dissabte 18

20: A santa Rita

Diumenge 19

11:

& 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

& 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
20: Dolors Sala.
Joan Riu (3r aniv.)

& Col·lectes
• Diumenge, dia 5 de maig: 88,50 €.
• Donatius: 350,00 €.

Santuari de Rocaprevera

& Col·lectes
• Diumenge, dia 5 de maig: 66,41 €.
• Llantions, mes d’abril: 204,71 €.

Dissabte 11

& Enterraments
• Dijous, dia 2 de maig: Gregori Peraile Castillo, 82
anys.
• Dissabte, dia 4 de maig: Maria Lluïsa Sellarès
Alsina, 74 anys.
• Dimarts, dia 7 de maig: Maria Teresa Casellas
Vilà, 95 anys.

Diumenge 12

10:

Diumenge 19

10:

AGENDA
& Interparroquial
• Divendres vinent, dia 17 de maig, a les 9 del vespre,
hi ha trobada de formació amb l’equip de
catequistes, a la sala de reunions de
Rocaprevera. Continuem el cicle de formació
sobre els Pares de l’Església. Com sempre, la
trobada és ben oberta a tothom.
& 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.

& Baptismes
• Diumenge, dia 5 de maig: Dídac Rossell Sánchez, fill
de Joan i Elena.
& Primera Comunió
• Diumenge, dia 5 de maig, han combregat per
primera vegada: Roser Fontdecaba Basco,
Guillem Jiménez Ferrer, Iker Jurado Domínguez,
Iona Neila García, Arianna Ruíz Rovira, Laia
Solà Puig.

Full i Diàleg: 0,60 €

