
 

Mare de Déu de Rocaprevera 

El diumenge dia 19 de setembre, celebrem la Festa de la Mare de Déu de Rocaprevera (Aplec de 

Rocaprevera). Recordem tots els actes que hi ha per celebrar-la.  

 El dissabte, dia 18 de setembre, a les 9 del vespre, hi ha la Vetlla de pregària amb el Cant de la 

Salve i dels Goigs a la Mare de Déu 

 El diumenge, dia 19 de setembre, a les 11, hi ha la Missa solemne que presidirà i en la qual farà 

l’homilia Mn. Josep M. Riba i Farrés, Vicari General de la nostra Diòcesi de Vic  

 

Recordeu que la missa a la parròquia de Sant Feliu és a les 10 del matí 

 

 El dilluns, dia 20 de setembre, se celebra la missa a les 11 del matí, recordant i pregant pels nostres 

germans difunts, especialment els que han mort l’últim any  

 

Celebració de la Confirmació 
 
Dissabte vinent, dia 18 de setembre, en la missa de les 6 de la tarda, a Sant Feliu, el bisbe Mons. Romà 

Casanova administrarà el sagrament de la Confirmació a un grup de tres joves de les nostres parròquies 

que s’hi han ben preparat.  

 
Nota: No hi haurà la missa de les 8 de la tarda a Sant Feliu. A la parròquia de la Mare de Déu de Montserrat, 

tampoc hi haurà missa aquell dissabte (missa de les 7). Es farà una única missa a les 6 a Sant Feliu, que 

presidirà el bisbe, i seria una bona manera d’acompanyar els nostres fills en aquest moment prou important 

per a ells i per a les nostres comunitats parroquials. 

 

Inscripcions per a la Catequesi parroquial 
 

La setmana del dia 20 al dia 26 de setembre, hi ha les inscripcions per al primer i el segon curs de la 

Catequesi parroquial. Els horaris són aquests:  

 A la parròquia de Montserrat: dimarts, dia 21, de 2/4 de 7 a 2/4 de 8 de la tarda, a la sala de Catequesi. 

 A la parròquia de Sant Feliu: el mateix dimarts dia 18, de 7 a 2/4 de 9 del vespre, al despatx parroquial. 

I per a la Catequesi de Confirmació, en els horaris de despatx parroquial d’aquesta mateixa setmana. 

Feu‐ho saber! 
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La Missa de Rocaprevera, en directe, per internet 
 
La missa solemne de la Mare de Déu de Rocaprevera del diumenge, dia 19 de setembre, a les 11 

del matí, i la missa de dilluns dia 20, a les 11,  seran  transmesa en directe per internet des d’aquesta 

adreça: www.osonastream.tv. L’objectiu és que malalts, gent gran o qui sigui que voldrien 

participar‐hi –presencialment– i, pel motiu que sigui, no poden fer‐ho, puguin seguir la celebració 

per internet. És la celebració de casa, la del poble… La de la Mare de Déu! 

 

 
                                                      

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 11    19: --------- 

Diumenge 12  12: Josep Fontserè 

                           Pels avis difunts 

Dimarts 14  9: --------- 

Dijous 16       9: --------- 

Dissabte 18 19: NO HI HA MISSA 
 

Col·lectes   

• Diumenge, dia 5 de setembre: 60 € 

 

 

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 11       20: --------- 

Diumenge 12    11: --------- 

Dilluns 13    19: --------- 

Dimecres 15 19: --------- 

Divendres 17 19: --------- 

Dissabte 18      18: CONFIRMACIONS 

                             Alfons Galorera Soler 

 

Col·lectes  

• Diumenge, dia 5 de setembre: 179,34 € 

 

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 12    10: --------- 

 

Col·lectes   

• Diumenge, dia 5 de setembre: 60,88 €  

• Lampadaris: 243,54 € 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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 

 

 Parròquia de Montserrat: cada dilluns, a 

1/4 de 9 del vespre, assaig del Cor 

Parroquial, a l'església. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 


