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NOTA DE LA CONFERÈNCIA EPISCOPAL ESPANYOLA SOBRE EL
CORONAVIRUS
En relació a la situació assenyalada pel Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social, vinculada
a l'expansió del coronavirus a Espanya, el Secretari general de la Conferència Episcopal
Espanyola ha realitzat algunes indicacions sobre aquesta qüestió, que són pautes compartides
per nombroses diòcesis i per l'Església a l'Estat:
- Conveniència de retirar l'aigua beneïda de les piles que hi ha a les entrades de les esglésies i
en altres llocs de devoció.
- Possibilitat d'oferir, en la celebració de l'eucaristia, un altre gest de pau diferent a l'habitual
d'abraçar o donar la mà als que tenim al costat.
- Que les persones que distribueixen la comunió durant l'eucaristia, es netegin les mans abans
i després d'aquest moment.
- Que les mostres de devoció i afecte vers les imatges, tan pròpies d'aquest temps de Quaresma
i en la pròxima Setmana Santa, puguin ser substituïdes per altres com la inclinació o la
reverència, evitant el contacte físic amb elles, i facilitant una major rapidesa que eviti les
aglomeracions. A més d'aquestes, més generals, en algunes diòcesis, temples, confraries o
parròquies podrien afegir-se'n altres més específiques, atenent els costums propis d'aquests
llocs.
A nosaltres de prendre les mesures adequades per protegir-nos. Que el Senyor ens
guardi i ens protegeixi!

Espectacle de Dansa, Poesia i Play-back
per a la 21a Campanya Solidària
Avui diumenge, dia 15 de març, a les 6 de la tarda, al teatre Cirvianum hi
ha l'espectacle de dansa, poesia i play-back a favor de la 21a Campanya
Solidària Torelló amb Kimwenza (R.D. Congo). Com altres anys, el concert
és gratuït però les col·laboracions que es facin aniran a favor de la
Campanya Solidària d’aquest any.
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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.
93 859 03 40

Santuari de Rocaprevera
Horari de misses
• Diumenges i festes: a les 10 del matí.
Despatx: a la parròquia de Sant Feliu o de Montserrat.
93 859 03 40 i 93 859 06 37

Missa per celebrar

Diumenge 15
Misses per celebrar
Diumenge 15: 12: Josep Boixader
Dimarts 17:
9: Mingo Sellarès Canturri
Dijous 19:
9: Mingo Sellarès Canturri
Dissabte 21: 19: Josep Mir Riu
Josep Font Puigferrer

Enterraments

• Dijous, dia 5 de març: Francisco Rovira Cano,

10: Jordi Autonell Meix (6è aniv.)
Mingo Sellarès Canturri

Col·lectes

•

Diumenge, dia 8 de març: 31,80 €

•

Lampadaris: 129,90 €
AGENDA

94 anys

• Divendres, dia 6 de març: Rosa Icart Dot, 82

Activitats Interparroquials

•

 Càritas : Horari d'acolliment i atenció, cada

anys
Diumenge 8 de març: Enriqueta Arxé Costa, 97
anys

Col·lectes
• Diumenge, dia 8 de març: 70,37 €
• Llantions: 104,10 €

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 del migdia. Tel: 93 859 03

40

dilluns, de 10 del matí a 12 del migdia, a la
rectoria de Sant Feliu.

 Aquest dissabte, dia 14 de març, a les 9 del vespre,
al Casal Parroquial de Sant Feliu, com cada any
durant la Quaresma, hi haurà una xerrada per
ajudar‐nos a aprofundir en la nostra vida cristiana.
En aquesta ocasió, la xerrada serà sobre el lema
pastoral d'aquest curs, No tinguis por, petit ramat
 Dimarts, dia 17 de març a les 8 del vespre, hi ha la
trobada dels animadors de cants de la parròquia
de Sant Feliu, a la rectoria
 Dijous, dia 19 de març, a les 8 del vespre, es farà

Misses per celebrar
Diumenge 15
Dilluns 16
Dimecres 18

Divendres 20

Dissabte 21

11: Fernando (3r aniv.)
19: Mingo Sellarès Canturri
19: Fernando i família
Mingo Sellarés Canturri
Josep Sala Nogué
Salvador Coll Sirisi
19: Fernando i família
Mingo Sellarés Canturri
Germanes Mercader
20: Mingo Sellarés Canturri
Difunts del carrer Sant Josep

la reunió de la junta del Casal Parroquial 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

Enterraments

• Dijous, dia 5 de març: Francisca Serra
Armengol, 66 anys

• Divendres, dia 6 de març: Rosa Vila Fajeda, 59
anys
Col·lectes
• Diumenge, dia 8 de marc: 167,61 €
• Donatiu Càritas: 50 €

Full i Diàleg: 0,60 €

