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“Suposem que algú de vosaltres
vol seguir‐Me…”
És que Jesús va a Jerusalem, no ho perdem de vista (Lc
14,25‐33), i és ben conscient que allà l’espera la creu. La
creu serà instrument de mort, és cert!, però serà ocasió de
vida! Així ho creu Jesús fermament. Ell estima del tot Déu,
el Pare de l’amor; ho fa sense reserves, sense ambigüitats.
Confia en Déu, l’únic que li pot donar la Vida del tot
vencent la mort que haurà volgut arrabassar‐li la vida.
Només Déu el pot salvar. No es podrà pas salvar ell mateix quan sigui mort a la creu. Ni res –cap riquesa– ni
ningú –cap persona estimada–, per més que l’estimin o que se’ls estimi no el podrà salvar. Només Déu! A
seguir‐lo sobretot en això, en aquesta manera d’entendre la vida i de viure‐la, està convidant Jesús. Perquè tota
persona humana té –tindrem– aquest moment de creu, d’anorreament. Tant de bo aprenguem a seguir Jesús
amb aquest lliurament total a l’únic amor de Déu que és salvador.

Mare de Déu de Rocaprevera
Recordem tots els actes que hi ha per celebrar l’Aplec. El DIJOUS DIA 12 DE SETEMBRE, a les 9
del vespre, hi ha la Vetlla de pregària comunitària. El DISSABTE DIA 14 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 15 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 mossèn Josep Sala Subirana,
rector de les parròquies de Camprodon.
Recordeu que la missa a la parròquia de Sant Feliu és a les 10 del mati.
El DILLUNS DIA 16 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. Ens acompanyaran
preveres de les parròquies venes. A aquesta missa hi són convidats d’una manera especial els malalts de les
nostres parròquies.

El “Diàleg” de les parròquies a la ràdio
Dissabte vinent, dia 14 de setembre, d’1 a 2 del migdia, podeu escoltar el programa de ràdio
“Diàleg de les parròquies” per Ràdio Ona, al 107.4 de la FM. La repetició és el dimarts, dia 17 de
setembre, de 8 a 9 del vespre.
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 15 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 7

19: Tomàs Martínez Requena

Diumenge 8

12:

Dimarts 10

9: Domènec Vila Soldevila i família.
Josep Fontserè

Dijous 12

9: Maria Casademunt

Dissabte 14

19: Ànimes

Diumenge 15

12:

& Proclames matrimonials
• Biel Comas Bueno, solter natural i veí de Sant
Feliu Sasserra, fill d’Artur i Gregòria, amb Anna
Maria Yebra Altimiras, soltera, natural i veïna
de Torelló, filla de Francesc i Montserrat.
& Col·lectes
• Diumenge, dia 1 de setembre: 160,08 €.
• Lampadaris: 172,91 €.
• Donatius: 340,00 €.

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
& Enterraments
• Dijous, dia 29 d’agost: Cristóbal Sánchez Castillo,
94 anys.
• Dijous, dia 29 d’agost: Jaume Lobete Herrera, 93
anys.
• Dijous, dia 29 d’agost: Isabel Vallejo Estévez, 80
anys.
• Dilluns, dia 2 de setembre: Joan Vila Garrigó, 48
anys.
& Col·lectes
• Diumenge, dia 1 de setembre: 85,62 €.
• Llantions, mesos de juliol i agost: 210,68 €.

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 7

20:

Diumenge 8

11: Ànimes

Dilluns 9

19:

Dimecres 11

19:

Divendres 13

19:

Dissabte 14

20:

Diumenge 15

10:

Diumenge 8
Diumenge 15

10:
7,30: Família Tuneu Vila
11: Família Alabern Canet

AGENDA
& Interparroquial
• Dimarts vinent, dia 10 de setembre, a les 8 del
vespre, hi ha reunió de l’equip de la
Campanya Solidària, a la Rectoria de Sant
Feliu.
& Càritas Interparroquial
• Horari d’acolliment i atenció, cada dilluns, de 10
del matí a 12 del migdia, a la Rectoria de Sant
Feliu.
• Dilluns vinent, dia 9 de setembre, a les 8 del vespre,
hi ha reunió del Consell de Càritas
interparroquial, 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 €

