
 

«Amb el Regne de Déu passa com quan un home sembra la llavor a la terra!» 

Aquest diumenge les lectures prenen totes les imatges de l’agricultura: de la llavor que, un cop 

plantada, creix i dona fruit. Encara que sembli una obvietat, hem de dir que avui no hem vingut a 

parlar d’agricultura. Nosaltres també fem 

servir habitualment aquest llenguatge 

metafòric, i aquesta imatge de la planta ha 

arrelat –mai millor dit–, fins i tot en entorns 

urbans on pot quedar lluny l’analogia: 

parlem sovint de «preparar el terreny», 

«esperar els fruits», «cultivar-nos», etc. La 

imatge ens parla d’algú que coneixem. Qui 

sembra i cuida és Déu, que en Jesús ens 

mostra fins a quin punt acompanya i ajuda a 

créixer, té paciència i sap respectar 

processos. En la seva vida va apostar 

sempre pels últims, i va apostar tant per ells 

que fins i tot s’hi va identificar: «La pedra que rebutjaven els constructors ara corona l’edifici» (Mc 

12,10). Va acabar morint com un últim, com un petit, com la llavor que ha de morir per donar fruit. 

Nosaltres som cridats a ser en el nostre món i en la nostra quotidianitat imatge d’aquest bon 

jardiner que hem tingut i tenim, que és Déu. 

 

Presentació de la Memòria 2020 de Càritas 

Interparroquial de Torelló: la Memòria de Càritas recull la 

situació social de la nostra vila  i posa de manifest l’evolució de la 

pobresa severa, la seva cronificació i l’augment de les desigualtats. 

La presentació comptarà amb la participació del president de Càritas 

interparroquial de Torelló, mossèn Jean Claude Ruzindana, del 

director, Ramon Martínez, i de responsables d’alguns dels ambits de 

l’accio social. L’acte tindrà lloc el dimarts 15 de juny a les 6 de la tarda 

a l’entrada del santuari de la Mare de Déu de Rocaprevera. 
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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. T. 93 859 03 40  
  

Misses per celebrar  
 

Dissabte 12    19: -------  

Diumenge 13  12: Acció de gràcies 

Dimarts 15  9: Acció de gràcies a la Sagrada Família 

Dijous 17        9: ------- 

Dissabte 19 19: ------ 
 

Col·lectes   

• Diumenge, dia 6 de juny: 232,78 € 

 

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: ------- 

Diumenge 13   11: ------- 

Dilluns 14   19: ------- 

Dimecres 16 19: ------- 

Divendres 18 19: ------- 

Dissabte 19      20: ------- 
                                              

 

Col·lectes  

• Diumenge, dia 6 de juny: 151,06 € 

Bateig 

 Diumenge, dia 6 de juny: Pau Berloso Fabregó 

Enterraments 

 Diumenge, dia 6 de juny: Alfons Garolera Soler, 
95 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  

  

 

Missa per celebrar 

Diumenge 13    10: Esposos Ramon Prat i Maria Bofill 

 

Col·lectes   

• Diumenge, dia 6 de juny: 182,29 €  

• Lampadaris: 229,14 € 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
Full i Diàleg: 0,60 € 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
                                                      

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 

 

 Dissabte dia 12 de juny, a les 11 del 

matí, la celebració penitencial amb 

els nens que rebran la primera 

comunió el diumenge, dia 12 de juny, a 

Montserrat 

 
 Dimarts 15 de juny a les 18:00 hores a 

l’entrada del santuari de la Mare de Déu 

de Rocaprevera, presentació de la 

Memòria 2020 de Càritas 

Interparroquial de Torelló 

 

 Dimarts vinent, dia 15 de juny, a les 8 

del vespre, reunió de la junta del 

casal de Sant Feliu  

 

 

HORARIS PRIMERES COMUNIONS 

Parròquia de Sant Feliu: 

 
 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 juliol, a les 12 

 

 


