
 

SANT FELIU, FESTA MAJOR 

Tot i ser la solemnitat de sant Feliu, a totes les misses 

llegirem les lectures del diumenge. Perquè, oi que el 

fragment que hem reproduït de la segona lectura sembla 

escrit expressament per a la festa d’avui? Són paraules 

adressades als efesis, però les podem llegir com si fossin 

paraules del nostre sant Feliu per a nosaltres avui. 

Hem dit “el nostre sant Feliu” perquè és ben bé així. El tenim 

com a patró per recordar que ell va fer la feina de portar a 

casa nostra la fe cristiana que perdura fins a avui en 

nosaltres. Ell, per tant, ens pot ben dir que hem ressuscitat amb el Crist, que aquesta és la vida 

nova que tenim i que aquesta vida que vivim aquí a la terra està amagada en Déu juntament amb 

el Crist. Ell ens convida a estimar allò que és de dalt, no allò que és de la terra. De tenir sempre 

ganes del pa que ve de dalt. Si el mengem amb fe i esperança, tindrem la vida per sempre. I 

aquesta invitació continua ressonant molt viva a les nostres oïdes. Avui volem agrair que sigui 

Déu qui ens salvi la vida i no pas res dels nostres béns o de les nostres seguretats de cada dia. 

Volem agrair que la nostra fe ens preserva de creure que en la vida tot és en va, perquè el Crist 

l’ha carregada de sentit. Al voltant de l’Eucaristia es tornarà a manifestar el Crist, que és la nostra 

vida. Tant de bo puguem aparèixer amb ell plens de glòria. Serà la millor Festa Major! 

Breu història de l’Església parroquial de Sant Feliu de Torelló 

L'església parroquial de Sant Feliu de Torelló ja existia al 881, fou reedificada 

en més d'una ocasió, i esdevingué, el 1672  la construcció actual, precedida 

de dues torres a cada banda de la façana i amb un esvelt campanar. El 

projecte inicial fou traçat per Fra Josep de la Concepció, Carmelita descalç, 

però l'edificació fou molt lenta: el 1688 fou beneïda la nau central, la façana i el 

campanar es construïren el 1704 i el 1713, i encara s'edifica més tard sobre la 

façana. La restauració moderna fou obra de l'arquitecte Josep Maria Pericas. 

El 1936 fou destruït l'antic retaule de Pau Costa obrat entre 1706 i 1710. En un 

dels altars laterals es venera sant Fortià, un dels sants més venerats a la Vila. Destaca també 

l'Últim Sopar de 194, fet per Lluís Masriera i Rosés. 
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Durant el mes d’agost, l’horari d’atenció del despatx  
parroquial és aquest: 

 

• Parròquia de Montserrat: divendres, de 8 a 9 del vespre 
• Parròquia de Sant Feliu: dilluns, de 8 a 9 del vespre 

 Com sempre, per a qualsevol urgència, truqueu al telèfon indicat 

 
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 31    19: Assumpta Cubí 

Diumenge 1  12: Tomàs Martínez i família 

Dimarts 3   9: ------ 

Dijous 5          9: ------ 

Dissabte 7 19: Joan Rifà 

 
 

Col·lectes   

• Diumenge, dia 25 de juliol: 58,77 € 

 

Enterraments 

 Dimarts, dia 27 de juliol: Àngels Merino Martin, 

85 anys  

 Dijous, dia 29 de juliol: Pere Casals Barris, 58 

anys 

 

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 31       20: Alfons Garolera Soler 

Diumenge 1   11: FESTA MAJOR 

Dilluns 2   11: MISSA PELS DIFUNS DE LA VILA 

Dimecres 4 19: ------- 

Divendres 6 19: ------ 

Dissabte 7       20: ------ 

          

 Col·lectes  

• Diumenge, dia 25 de juliol: 104,46 € 

• Lampadaris: 83,10 € 

 

Enterraments 

 Diumenge, dia 18 de juliol: Antonio Expósito 

Ramírez, 75 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 1    10: ------ 

 

Col·lectes   

• Diumenge, dia 25 de juliol: 47,29 €  

• Lampadaris: 189,18 € 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             
 
 

 
 
 
 
 

 
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. 

Nota: demà, dilluns dia 2 d’agost, no hi 

haurà l’acollida. Per emergències, podeu 

trucar al número 659 576 037 

 

 Dilluns, dia 2 d’agost, a les 11 del matí, 

missa pels difunts de la vila 

 


