
 

Avui celebrem la Solemnitat de la Santíssma Trinitat 
Cada any ens trobem contemplant aquest misteri profund i insondable de la 

nostra fe: la Santíssima Trinitat. Un misteri que ens interpel·la en la nostra 

relació amb Déu i amb la comunitat, que ens qüestiona en la nostra manera 

de viure i que, per sobre de tot, supera el nostre enteniment i comprensió. 

Des de ben antic hem buscat maneres d’apropar-nos al misteri. Segurament, 

com jo, n’heu sentit unes quantes: la imatge de sant Agustí del nen jugant 

amb la sorra de la platja, un triangle equilàter, un arbre amb tres branques, 

un globus... Fins i tot una vegada vaig sentir que algú ho comparava amb les 

tres dimensions que configuren la nostra comprensió de l’univers! Són 

esforços lloables, que sempre són imperfectes, insuficients, i es queden curts 

(uns més que altres...). Però que no puguem entendre-ho del tot no vol dir que no en puguem dir 

res! I a això ens ajuden les lectures que hem escoltat a aquest diumenge: ens posen en sintonia 

amb aquesta celebració i ens conviden a interpretar i a viure el que significa. 

                                 

 Final de curs de Catequesi Aquest dissabte vinent, dia 29 de maig, a les  8 

del vespre a la parròquia de Sant Feliu, hem fet una missa familiar de final de curs de 

la Catequesi parroquial (segon any) de totes les parròquies de Torelló, amb tots els 

infants i els seus pares. Donem gràcies a Déu per la tasca feta en la Catequesi perquè 

és de les feines pastorals més importants que duem a terme a les parròquies, a tots 

els nivells: amb infants per preparar sobretot la participació en l’Eucaristia, però 

també la feina de continuar aquesta formació. Amb adolescents i joves per al sagrament de la 

Confirmació. Amb els pares en la Catequesi Familiar, etc. Que Déu faci que tot doni molt de fruit! Us 

comuniqueu que començarem el mes de juny amb les primeres comunions. Aqui teniu l’horari per cada 

parròquia:  

 

Parròquia de Sant Feliu: 

 Diumenge dia 6 de juny, a les 11 

 Diumenge dia 20 de juny, a les 11 

 

Parròquia de la Mare de Déu de Montserrat  

 Diumenge dia 13 de juny, a les 12 

 Diumenge dia 4 de julior, a les 12 

 
Nota: El dissabte que precedeix el diumenge de primera comunió (a cada parròquia) a les 11 del matí, hi haurà la 
celebració penitencial pel grup que rebrà la primera comunió aquell diumenge. Les catequistes avisaran els pares i 
els nens.  
 

parroquiesdetorello.com                                                                          parroquiesdetorello@gmail.com 

  
  
 La Santíssima Trinitat/ Any B 

 

 30 de maig de 2021     Any 83         Núm. 3502           

  



 
 

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. T. 93 859 03 40  
  

Misses per celebrar  
 

Dissabte 29  19: -------  

Diumenge 30  12: ------- 

Dimarts 1   9: ------- 

Dijous 3          9: ------- 

Dissabte 5 19: ------ 
 

Col·lectes   

• Diumenge, dia 23 de maig: 52,20 € 

 

 

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 29      20: ------- 

Diumenge 30   11: ------- 

Dilluns 31   19: Roser Escarrà Dot (13è aniversari) 

Dimecres 2 19: ------- 

Divendres 4 19: ------- 

Dissabte 5       20: Joan Faja Font (2n aniversari) 
                                              

 

Col·lectes  

• Diumenge, dia 23 de maig: 98,56 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 30    10: ------- 

 

Col·lectes   

• Diumenge, dia 23 de maig: 64,95 €  

• Lampadaris: 259,82 € 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
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 

 

 Dijous vinent, dia  3 de juny, a les 7 del 

vespre, a la capella del Santíssim de 

l’església de Sant Feliu, l’Hospitalitat 

de la Mare de Déu de Lurdes convoca 

la pregària mariana de cada mes  

 

 Dissabte dia 5 de juny, a les 11 del matí, 

la celebració penitencial amb els 

nens que rebran la primera comunió 

el diumenge, dia 6 de juny, a Sant Feliu 

 

 

 

 


