
Obrir camins d’esperança en temps d’incertesa 

Estem enfront d’un curs pastoral incert per raó de la pandèmia del Covid-19, que encara persisteix entre 
nosaltres. Sorgeixen tot de preguntes: Quan s’iniciarà la catequesi? I aquesta, amb quines condicions? Les 
celebracions, tindran limitacions quant a l’aforament? Les trobades formatives, amb quantes persones 
seran possibles? L’atenció als malalts, per als grups de visitadors, en quines condicions es podran fer? Qui 
exercirà la caritat de portar la comunió als qui no poden assistir a les celebracions i la desitgen? 
L’assistència als pobres i indigents, quines restriccions tindrà? Els grups sinodals, com podran fer les seves 
trobades? Les anteriors i altres preguntes apareixen entre nosaltres com a preocupació. 
Aquest temps d’incertesa ens demana ser capaços de percebre aquesta incertesa com a ocasió d’afrontar 
els nous reptes. La incertesa, amarada de por i de desànim, no ens ha de paralitzar mai. Hem de ser 
capaços, en aquest temps incert, en concret en aquest nou curs que tenim al davant, de reinventar-nos, 
de ser creatius, de viure l’essencial, de no perdre la relació amb la comunitat, de donar el millor de 
nosaltres, de vèncer la por i el desànim; en poques paraules: obrir camins d’esperança. (...) 
 

+ Romà Casanova, bisbe de Vic 
 

Aplec de Rocaprevera, 2020 
 
El tercer diumenge de cada any, Torelló com poble, celebra l’Aplec de Rocaprevera. Aquest any (2020), segons la 

crisi sanitària que estem vivint, quasi tots, ens demanem com se celebrarà aquesta festa que és, alhora, una festa 

religiosa i popular. Es clar que tot serà diferent i hem d’adaptar-nos a la situació present. Pel que fa a les 

celebracions religioses, hi haurà només:  

 Diumenge dia 20, a les 11 del matí : Missa Solemne de la festa 

 Dilluns dia 21, a les 11 del matí : Missa pels difunts  

Al mateix diumenge, dia 20 de Setembre,  a la Parròquia de Sant Feliu hi haurà : 

 Dissabte dia 19, a les 8 del vespre: Missa anticipada del diumenge XXIV, any A 

 Diumenge dia 20, a les 9 del matí: Missa dominical del diumenge XXIV, any A 

(Hem pensat a aquesta opció de celebrar la missa a Sant Feliu en el sentit d’ajudar a les persones que no podran 

assistir a la missa de Rocaprevera perquè l’aforament serà limitat: 75%) 
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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 12    19: -- 

Diumenge 13 12: 

Dimarts 15 9: Esposos Joan Portús Arimay i Maria 
Rosa Noguera Sellarès  

Dijous 17 9: Esposos Joan Portús Arimay i Maria Rosa 
Noguera Sellarès  

Dissabte 19   19:  

  
 

Col·lectes   

• Diumenge, dia 30 d’agost: 57,85  €  

 

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 12      20: Esposos Joan Portús Arimay i 
Maria Rosa Noguera Sellarès   

Diumenge 13 11: Esposos Joan Portús Arimay i Maria 
Rosa Noguera Sellarès; Mn Rafel Portús 
Arimany 

Dilluns 14 19: Espossos Joan Portús Arimay i Maria 
Rosa Noguera Sellarès 

Dimecres 16 19: Esposos Joan Portús Arimay i Maria 
Rosa Noguera Sellarès  

Divendres 18 19: Esposos Joan Portús Arimay i Maria 
Rosa Noguera Sellarès  

Dissabte 19      20: Esposos Joan Portús Arimay i Maria 
Rosa Noguera Sellarès  

 

 

Col·lectes  

• Diumenge, dia 30 d’agost: 93,36€ 

 

 

 

 

 

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 13     10: -- 
 

 

Col·lectes   

• Diumenge, dia 6 de setembre :….. €  

• Lampadaris: …..  €  

  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 
 
 

 

 
 

                                              
 

 
 

 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. 

 

 


