
Funerals per les persones que han mort en temps de pandèmia 

Amb la voluntat de pregar pels difunts i donar consol als seus familiars, el 
nostre Bisbat de Vic va convocar un funeral diocesà per les persones que han 
mort de pandèmia. Aquest funeral va tenir lloc el divendres 24 de juliol a la 
Catedral de Vic, a les 7 de la tarda, amb una missa presidida pel bisbe Romà. 
De la mateixa manera, el bisbe va presidir funerals a la Seu de Manresa 
(dilluns 27 de juliol) i a la basílica de Santa Maria d'Igualada (dimarts 28 de 
julior). 

Nosaltres també, en el nostre poble, hem perdut a pares, mares, germans i 
germans, familiars, amics i coneguts (de Covid-19 o no), i no hem pogut 
acompanyar-los com cal, amb la dignitat que mereixien. Per això, en les 
misses d’aquest diumenge dia 2 d’agost (és a dir: en la missa de les 10 del 
matí a Rocaprevera, en la missa de les 11 a Sant Feliu i en la missa de les 
12 a Montserrat), pregarem, no només per les persones que han mort de 

Covid-19, sinó també per totes les persones que han mort durant el temps de  pandèmia. Que el Senyor 
els obri les portes del paradís i que descansin en pau.  

«La ferida que podueix al nostre cor la mort d’una persona estimada és sempre molt forta, tingui l’edat 
que tingui. Vosaltres esteu ara vivint aquest dolor. I jo voldria, en nom de tota l’Església de Vic, de tots 
els qui creiem en Jesús, ser ben al costat vostre, per dir-vos que, enmig del dolor, val la pena viure 
també la crida a l’esperança que ens ve de la nostre fe» (Romà Casanova). 

        
Festa Major de Torello, 2020 

ACTES RELIGIOSOS 
 

 DIVENDRES, 31 de juliol 

A l’1 del migdia: repic general de campanes 

 DISSABTE, 1 d’agost, festa de sant Feliu 

A 2/4 d'11 del matí: Missa Solemne de festa major 

 DIUMENGE, 2 d’agost 

    A les 11 del matí: missa en sufragi de tots els difunts de la vila  
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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  

  

Misses per celebrar  
Dissabte 1       19: Acció de gràcies a Sant 

Antoni 
Diumenge 2 12: Missa pels difunts en el temps de  

pandèmia 
   Tomás Martínez Requena  
Dimarts 4 9: Difunts de la família Seíjas i Cea 
Dijous 6 9: Enric Robert Puchades (13è aniv.)  

    Lluís Camprubí (10è aniv.) 
Dissabte 8 19: Alberta Valentí Puig (Cap d'any) 

   Encarna Nuño (Cap d'any) 
  

 
Col·lectes   

• Diumenge, dia 26 de juliol: 55,30 €  

 

 

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 

 
Misses per celebrar  

Dissabte 1       20:  
Diumenge 2 11: Missa pels difunts en el temps de   

pandèmia 
Dilluns 3 19: Carme Ribas 
     Carme Martorell 
Dimecres 5 19: Neus Vila València 

      Anna Sala 
Divendres 7 19:  
Dissabte 8       20: 
 
 
Col·lectes  

• Diumenge, dia 26 de juliol: 154,08 € 

• Donatiu (Càritas): 50 € 

• Pastisseries (Full diocesà): …… € 

 

 
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  
  
Missa per celebrar 

Diumenge 2      10: Missa pels difunts en el temps de 
pandèmia 

 

 

Col·lectes   

• Diumenge, dia 26 de juliol: 37,15 €  

• Lampadaris: 160,54 €  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 

 
 

                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Full i Diàleg: 0,60 € 
 

AGENDA  
   
Activitats  Interparroquials  

  Càritas: Horari d'acolliment i atenció, cada 

dilluns, de 10 del matí a 12 del migdia, a la 

rectoria de Sant Feliu.  

 

Santuari de Rocaprevera 
 

• Cada dijous, a 2/4 de 10 del vespre, assaig del  

Cor de Rocaprevera, al santuari. 


