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Pare!
A les misses del santuari de la Mare
de Déu de Rocaprevera les lectures
són pròpies: és festa solemne!
A les altres misses sentirem la
meravella de la paràbola anomenada
del “fill pròdig” (Lc 15,1‐32),
precedida de l’ovella perduda i la
moneda retrobada.
Tot llegint i rellegint el text, tot
mirant i contemplant aquesta icona
del costat –o qualsevol altra
representació–, tornarà a ressonar en
el nostre cor el missatge corprenedor de Jesús: Déu és Pare, i nosaltres també ho hem de ser per als altres. Per
tant, Déu és perdó, reconciliació, retrobament, abraçada, pau, goig, festa, vida, celebració amb els altres… Què
esperem per entendre que nosaltres hem de ser com Ell? Només aleshores farem festa i ho celebrarem de
veritat perquè haurem retrobat allò que havíem perdut de nosaltres mateixos.

Mare de Déu de Rocaprevera
Avui diumenge, dia 15 de setembre, se celebra la missa al santuari a 2/4 de 8 del matí.
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.
Demà 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 veïnes.
A aquesta missa hi són convidats d’una manera especial els malalts de les nostres
parròquies.

Inscripcions per a la Catequesi parroquial
Aquesta setmana hi ha les inscripcions per al primer i el segon curs de la Catequesi
parroquial. Els horaris són aquests. A la Parròquia de Montserrat, el dimarts dia 17, de
2/4 de 7 a 2/4 de 8 de la tarda, a la sala de Catequesi. I a la Parròquia de Sant Feliu, el
mateix dimarts dia 17, de 7 a 2/4 de 9 del vespre, al Despatx parroquial. I per a la
Catequesi de Confirmació en els horaris de despatx parroquial d’aquesta setmana.
Feu‐ho saber!
parroquiesdetorello.com

parroquiesdetorello@gmail.com

La Missa de Rocaprevera, en directe, per internet
La missa solemne de la Mare de Déu de Rocaprevera d’avui 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!

Formació bíblica
Dissabte vinent, dia 21 de setembre, 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 14

19: Ànimes

Diumenge 15

12:

Dimarts 17

9: Josep Prat (5è aniv.)

Dijous 19

9:

Dissabte 21

19:

Diumenge 22

12:

& Baptismes
• Diumenge, dia 8 de setembre: Valeria Rodríguez
Lucas, filla de Jorge Alberto i Magdalena.

& Enterraments
• Dissabte, dia 7 de setembre: Josep Mas Sabatés,
86 anys.
• Dilluns, dia 9 de setembre: Jaume Solà Illa, 89
anys.
& Col·lectes
• Diumenge, dia 8 de setembre: 134,27 €.
• Full i Diàleg, pastisseries: 31,20 €.
• Donatius: 5,00 €.
• Donatiu Càritas: 50,00 €.

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
Diumenge 15

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

& Col·lectes
• Diumenge, dia 8 de setembre: 71,72 €.
• Donatius: 30,00 €.

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 14

20:

Diumenge 15

10:

Dimecres 18

19:

Divendres 20

19:

Dissabte 21

20:

Diumenge 22

11: Jesús Prieto Ayós (cap d’any)

ATENCIÓ!
Dilluns, dia 16 de setembre, dilluns de Rocaprevera,
NO se celebra la missa a les 7 de la tarda.
& 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.

Dilluns 16

9: Per tots els difunts
11: Per tots els malalts

Diumenge 22

10: Esposos Josep Coromina i Mercè
Adam

AGENDA
& Interparroquial
• Dissabte vinent, dia 21 de setembre, 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 €

