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Núm. 3496

«Vosaltres en sou
testimonis»
Avui celebrem el tercer diumenge de Pasqua, i
les lectures d’avui ens ajuden a viure l’alegria
del Ressuscitat que es manifesta als seus
deixebles i
que actua a través els seus
seguidors. En la primera lectura del llibre dels
Fets (Ac3,13-15.17-19), arran de la guarició del
paralític, l’apòstol Pere aprofita l’avinentesa per
anunciar la resurrecció de Crist i convida els
seus oients a «penedir-se» i a «convertir-se».
Una invitació que arriba fins a nosaltres. Fa bo
de dir amb el salmista: «Només amb Vós,
Senyor, em sento segur!».
En la segona lectura (1Jn 2,1-5), Joan exhorta
els seus lectors a no ser mers coneixedors dels
manaments de Déu, sinó a complir-los. Per a
estimar Déu perfectament cal fer cas de la
paraula de Jesucrist. Fe i vida, amor a Déu i al
proïsme.
L’evangeli (Lc 24,35-48) és la continuació del que vam poder proclamar i escoltar el capvespre
del dia de Pasqua, la continuació sobre la narració dels deixebles d’Emaús. En destaquem en
primer lloc l’aparició als deixebles i, en segon lloc, la missió de l’Església. Les darreres paraules
han de ressonar fortament també en els nostres temps: «Vosaltres en sou testimonis».

Catequesi i Missa Familiar:

A l’agenda d’aquest Diàleg
veureu que convoquem per al dissabte vinent, dia 24 d’abril, a la Missa Familiar,
a les 7 del vespre, a la parròquia de la Mare de Déu de Montserrat de conjunt
totes les parròquies de Torelló. Durant aquest temps de pandèmia, aprofitarem
aquestes misses familiars per acompanyar els pares i els nens que, ara, fan la
catequesi a casa.
.
parroquiesdetorello.com

parroquiesdetorello@gmail.com

PARRÒQUIA DE MONTSERRAT

Enterraments


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. T. 93 859 03 40

Misses per celebrar
Dissabte 17

19: Joan Solà i Rosa Adam, i família



Diumenge, dia 11 d’abril, Josep Vilalta Marginet,
93anys
Dimecres, dia 14 d’abril, Luís Farré Ricart, 71 anys

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

Esposos Jaume Buxasa i Conxita
Corominas
Diumenge 18

12: Josep Boixader

Dimarts 20

9: Domènec Vila Soldevila i família

Dijous 22

9: -------

Dissabte 24

Missa per celebrar
Diumenge 18

Esposos Ramon Criballés i Neus
Soy

19: Esposos Joan Rifà i Mercè
Campdelacreu

10: Josefa Canet Magem

Col·lectes

Col·lectes

• Diumenge, dia 11 d’abril: 84,36 €

• Diumenge, dia 11 d’abril: 51,38 €

• Lampadaris: 337,45 €

Enterraments



Dilluns dia 12 d’abril, Concepció Casals Casas, 88
anys
Dijous dia 15 d’abril, Josep Mayo Villar, 97 anys

AGENDA
Activitats Interparroquials

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 17

20: Les Ànimes

Diumenge 18

11: Les Ànimes

Dilluns 19

19: -------

Dimecres 21

19: -------

Divendres 23

19: -------

Dissabte 24

20: Montserrat Vivet Soler

Col·lectes
• Diumenge, dia 11 d’abril: 58,09 €



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



Dimarts vinent, dia 20 d’abril, a les 8 del
vespre, trobada de les catequistes de
primer i de segon a Rocaprevera



Dissabte vinent, dia 24 d’abril, a les 7
del vespre, Missa familiar a la
parròquia de la Mare de Déu de
Montserrat

Full i Diàleg: 0,60 €

