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L'espòs és aquí. Sortiu a rebre'l!
L’evangeli d’avui (Mt 25,1‐13), ens convida a reflexionar sobre la fi de l'existència; es tracta d'un advertiment del Bon
Déu sobre el nostre fi últim; així, doncs, no juguem amb
la vida. «Amb el Regne del cel passarà com amb deu
noies que van prendre les seves torxes per sortir a rebre
l'espòs» (Mt 25,1). La fi de cada persona dependrà del
camí que hagi escollit; la mort és conseqüència de la vida
‐assenyada o desassenyada‐ que hom hagi dut en aquest
món. Les noies desassenyades són les que, havent
escoltat el missatge de Jesús, no l'han posat en pràctica.
Les noies assenyades són les que ho han traduït a la vida,
i per això entren al banquet del Regne.
La paràbola és un toc d'atenció molt seriós. «Vetlleu,
doncs, perquè no sabeu el dia ni l'hora» (Mt 25,13) No
deixeu mai que s'apagui la torxa de la fe, perquè
qualsevol moment pot ser el darrer. El Regne ja és aquí.
Enceneu les torxes amb l'oli de la fe, de la fraternitat i de
la caritat mútua. Plens de llum, els nostres cors ens
permetran viure l'alegria autèntica ja ara i aquí. Els qui
viuen prop nostre també es veuran il∙luminats i
coneixeran el goig de la presència de l'Espòs esperat.
Jesús ens demana que no ens manqui mai aquest oli a les nostres torxes perque no sabem ni l'hora ni el dia de la seva
vinguda. El que sabem, és que un dia, tard o aviat, ens cridarà!

El Diàleg de les parròquies a la ràdio
El proper dissabte, dia 14 de novembre, de 9 a 10 del matí i d’1 a 2 del
migdia, s'emetrà el programa de ràdio Diàleg de les parròquies per Ràdio
Ona, al 107.4 de la FM. La repetició serà dimarts, dia 17, de 8 a 9 del
vespre.
parroquiesdetorello.com

parroquiesdetorello@gmail.com

SANTUARI DE ROCAPREVERA

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

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 8

10: Mercè Adam Huix

Misses per celebrar
Dissabte 7

19: Carme Casademunt Canudas
(1r aniv.)

Diumenge 8

12: Família Noguera Fiol

Dimarts 10

9: Domènec Vila Soldevila i família

•

Diumenge, dia 1 de novembre: 42,70 €

9: ---------

•

Lampadaris: 247,27 €

Dijous 12
Dissabte 14

19: Isidro Noguera

Col·lectes

AGENDA

Col·lectes
• Diumenge, dia 1 de novembre: 69,62 €
• Lampadaris: 69,80 €

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 7

20: Joan Autonell Meix

Diumenge 8

11: --------

Dilluns 9

19: -------

Dimecres 11

19: -------

Divendres 13

19: --------

Dissabte 14

20: Nicolasa Rodríguez

Activitats Interparroquials


Càritas: Horari d'acolliment i atenció,
cada dilluns, de 10 del matí a 12 del migdia,
a la rectoria de Sant Feliu.



Inscripcions a la catequesi
Podeu continuar inscrivint els vostres fills i
filles a la catequesi els dies del despatx
parroquial:
a la parròquia de Montserrat, cada
divendres de 8 a 9 del vespre, al despatx
del Centre Cívic
a la parròquia de Sant Feliu, dilluns de
8 a 9 del vespre i dimecres d'11 a 1 del
migdia, al despatx parroquial de Sant
Feliu.

Feu-ho saber! Per qualsevol dubte o si necessiteu
altres informacions, podeu trucar al 93 859 03 40
o al 623 39 77 13

Col·lectes
• Diumenge, dia 1 de novembre: 82,53 €
• Lampadaris: 50,89 €

Enterraments



Dissabte, dia 31 d'octubre: Antonia Ibarzo
Cuenca, 98 anys
Dissabte, dia 31 d'octubre: Palmira Peix Soler,
86 anys

Full i Diàleg: 0,60 €

