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«Vaig veure un cel nou i una terra nova»
Ho diu Joan a l’Apocalipsi (Ap 21,1‐5a). Però no en tinguem cap dubte; el cel nou i la
terra nova és en el manament nou que ha donat Jesús tal com també diu Joan a
l’evangeli: «Us dono un manament nou: que us estimeu els uns als altres. Tal com jo
us he estimat, estimeu‐vos també vosaltres» (Jn 13,31‐33a.34‐35). L’amor ho fa tot nou!

Ha mort mossèn Rafel Portús i Arimany, prevere. Al cel sia!
Repetim la mateixa frase del salm que per voluntat seva va quedar gravada
en el recordatori: «En Vós, Senyor, m’emparo, que mai no quedi confós» (Salm
31,2). Expressa ben bé qui era, com entenia la vida, com el va forjar la fe. Era
prevere de soca‐rel. Ho vivia amb passió, ho transmetia amb fermesa. La seva
dedicació va ser sobretot a la docència. Va donar classe en molts centres,
evidentment, de religió, però també de filosofia, de llatí… Molta gent el
recorda amb emoció. Hi van aprendre molt! I el recorden molt les Germanes
Missioneres dels Sagrats Cors de Torelló de les quals va ser capellà –amb
l’escola– durant molts anys, fins que va passar a residir, jubilat, a Cals Avis.
Per tot el bé que ha fet…:

Donem‐ne gràcies a Déu!
La celebració de les exèquies presidida pel senyor bisbe de Vic, Mons. Romà
Casanova i Casanova, va tenir lloc el dijous, 9 de maig, a Sant Feliu de Torrelló. El posàrem en mans de Déu!

Santa Rita a Rocaprevera
Dimecres, dia 22 de maig, a 2/4 de 6 de la tarda, hi haurà una Celebració de la Paraula a
Rocaprevera en la festa de Santa Rita per a fer‐hi la tradicional benedicció de les roses. Això
vol dir que no s’hi celebra pas l’Eucaristia.

Final de curs de la Catequesi
Dissabte vinent, dia 25 de maig, a 2/4 de 5 de la tarda a Rocaprevera, fem la festa de final
de curs de la Catequesi parroquial de totes les parròquies de la Vall del Ges amb tots els
infants i els seus pares. Donem gràcies a Déu, per la tasca feta en la Catequesi perquè és de
les feines pastorals més importants que duem a terme a les parròquies, a tots els nivells:
amb infants per a preparar sobretot la participació en l’Eucaristia, però també la feina de
continuar aquesta formació, amb tothom qui ho vulgui, en els diversos grups bíblics i de
formació que tenim a les parròquies. Que Déu faci que tot doni molt de fruit!
parroquiesdetorello.com

parroquiesdetorello@gmail.com

Formació bíblica
Dissabte vinent, dia 25 de maig, 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!
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 18

19:

Diumenge 19

12: Baronci Bover Boix (cap d’any)

Dimarts 21

9:

Dijous 23

9: Xavier Viver Salarich (18è aniv.)

Dissabte 25

19: Sor Teresa Zurita Manrique
(+3.03.2019)

Diumenge 26

12: Família Vilaró Ordeig

& Baptismes
• Diumenge, dia 12 de maig:
S Humbert Farrés Arrey, fill de Carles i Elisenda.
S Dylan Morales Maraza, fill de Jesús i Lidia.
& Primera Comunió
• Diumenge, dia 12 de maig, han combregat per
primera vegada: Sergi Barniol Rota, Arnau
Bueno de Sancha, Joaquín Bussano Sánchez,
Laia Cabezas Sánchez, Aina Corrius Bardés,
Ariadna Criballés Souza, Èric Garrote Serrano,
Pol Juvanteny Sellés, Marta López Mouriño,
Mireia Navarro Erene, Leire Tañà Ortega.
& Enterraments
• Diumenge, dia 12 de maig: Jaume Casas Riera, 79
anys.
• Dimarts, dia 14 de maig: Filomena Sala Bayuela,
90 anys.
& Col·lectes
• Diumenge, dia 12 de maig: 65,38 €.
• Donatius: 70,00 €.

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 18

20: A santa Rita

Diumenge 19

11:

Dilluns 20

19:

Dimecres 22

19:

Divendres 24

19: Sor Francisca Casas (+20.01.2019)

Dissabte 25

20:

Diumenge 26

11: Família Bassas Guillamet

& Enterraments
• Dijous, dia 9 de maig: Mossèn Rafael Portús
Alemany, 87 anys.
• Dimecres, dia 15 de maig: Jaume Solà Surribas,
84 anys.
• Dimecres, dia 15 de maig: Antonio Martín
Sánchez, 90 anys.
& Col·lectes
• Diumenge, dia 12 de maig: 63,02 €.

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 19

10:

Diumenge 26

10: Martí Alabern Camprodon

AGENDA
& Arxiprestal
• Dilluns vinent, dia 20 de maig, a les 11 del matí, hi
ha la reunió periòdica dels preveres de
l’arxiprestat a la parròquia de Roda de Ter.
& Interparroquial
• Dissabte vinent, dia 25 de maig, 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.

Full i Diàleg: 0,60 €

