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«Veniu ara vosaltres sols en un lloc despoblat i reposeu una mica»
Avui, l'Evangeli ens convida a descobrir la importància
de descansar en el Senyor. Els apòstols tornaven de la
missió que Jesús els havia donat. Havien expulsat
dimonis, guarit malalts i predicat l'evangeli. Estaven
cansats i Jesús els diu: «Veniu ara vosaltres sols en un
lloc despoblat i reposeu una mica» (Mc 6,31). Una de
les temptacions en les quals pot caure qualsevol cristià
és la de voler fer moltes coses oblidant el tracte amb el
Senyor. El catecisme ens recorda que, a l'hora de fer pregària, un dels perills més grans és
pensar que hi ha altres coses més urgents i, d'aquesta manera, acabem descurant el tracte amb
Déu. Per això, Jesús, als seus apòstols, que han treballat molt, que estan esgotats i eufòrics
perquè tot els ha anat bé, els diu que han de descansar. I, assenyala l'evangeli, «se n'anaren,
doncs, amb la barca tots sols cap a un lloc despoblat» (Mc 6,33). Per poder pregar bé cal,
almenys, dues coses: la primera, estar amb Jesús, perquè és Ell amb qui hem de parlar. Hem
d'assegurar-nos que estem amb Ell. Per això, tota estona d'oració comença, generalment, i és el
més difícil, amb un acte de presència de Déu. Prendre consciència que estem amb Ell. I la
segona és la necessària solitud. Quan volem parlar amb algú, tenir-hi una conversa íntima i
profunda, escollim la solitud.

La xemeneia de l’església de Sant Feliu va caure!
La setmana passada, la xemeneia de
l’església parroquial de Sant Feliu va caure.
Segurament que feia temps que estava
malament i el vent de la nit de diumenge a
dilluns la va fer caure a terra. L’única solució
era buscar una grua per treure-la. Des d’ara,
tots plegats, cal començar a mirar com posarn’hi una altra abans que comenci l’hivern.
Necessitarem la vostra col·laboració i us informarem del que s’ha de fer.
parroquiesdetorello.com

parroquiesdetorello@gmail.com

PARRÒQUIA DE MONTSERRAT

SANTUARI DE ROCAPREVERA

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

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

Misses per celebrar
Dissabte 17

19: ------

Diumenge 18 12: Francisco Sánchez Peralbo (Cap
d’any)
Fernando Jiménez Martínez
Dimarts 20
Dijous 22
Dissabte 24

Col·lectes

• Diumenge, dia 11 de juliol: 47,63 €
• Lampadaris: 190,52 €

9: Domènec Vila Soldevila i família
19: Família Oms-Boixader

Diumenge, dia 11 de juliol: 67,67 €

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 17 de juliol, Reunió del
Consell Interparroquial de Torelló, a
Rocaprevera



Diumenge, dia 18 de juliol, a la missa de
les 11 a Sant Feliu, hi ha la primera
comunió de dos infants

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

10: Devots

9: ----

Col·lectes
•

Missa per celebrar
Diumenge 18

20: Carme Sala Sala
Difunts família Vivet-Soler

Diumenge 18

11: -------

Dilluns 19

19: -------

Dimecres 21

19: Esposos Prat-Martorell

Divendres 23

19: ------

Dissabte 24

20: -------

Col·lectes
•

Diumenge, dia 11 de juliol: 83,01 €

•

Lampadaris: €

Enterraments


Dimecres, dia 14 de juliol: Marina Terrés i Puig,
94 anys

Full i Diàleg: 0,60 €

