
 

Dia 1 de novembre, solemnitat de Tots els Sants: 

«Alegreu-vos-en i celebreu-ho» 

Demà dilluns, celebrarem la festa de Tots els Sants. Amb aquesta festa, 

celebrem la realitat d'un misteri salvador, que expressem en el “credo” i 

que és molt consolador: «Crec en la comunió dels sants». Tots els sants, 

des de la Verge Maria, que han passat ja a la vida eterna, formen una 

unitat: són l'Església dels benaurats, als quals Jesús felicita, «Feliços els 

nets de cor: ells veuran Déu!» (Mt 5,8). Alhora, estan també en comunió amb nosaltres. La fe i l'esperança 

no poden unir-nos perquè ells gaudeixen de l'eterna visió de Déu; però ens uneix, en canvi, la caritat «que 

no passa mai» (1Co 13,13). La caritat entesa com l'amor que ens uneix amb ells al mateix Pare, al mateix 

Crist Redemptor i al mateix Esperit Sant. Un amor que els fa solidaris i sol·lícits amb nosaltres. Per tant, no 

és solament per raó d'exemplaritat que venerem els sants. Hi ha una raó més forta: la unitat en l'Esperit de 

tota l'Església que s'enforteix amb la pràctica de la caritat fraterna. 

«Les noves iniciatives en les nostres parròquies...» 
 

Adoració Nocturna Fa dues setmanes que un grup d’alguns de nosaltres, acompanyat per el 

mossèn ha iniciat una trobada mensual de pregària coneguda al nom de “Adoració Nocturna”. 

És una adoració del Santíssim d’una hora (mes o menys) de durada. Es fa cada tercer dimecres 

del mes a 3/4 de 8 del vespre (després de la missa de les 7) a la Capella de la Santíssim. Les 

portes són obertes a tothom.  

 
Grup Sinodal Des del més de maig de 2020, tenim un grup de cinc persones que, cada segon 

dissabte del mes, es reunexien per reflexionar sobres els temes del “Camí Sinodal per 

l’Esperança” que el nostre bisbat ha començat, de fa dos anys. Si voleu venir a caminar amb 

nosaltres, tenim els braços oberts i seria una gràcia per nosaltres. Per mes d’informacio: podeu 

trucar 93 859 03 40 (parròquia)  o al 666 63 68 50 (Josep) 

 
[Recordatori]: Donació Xemeneia de la parròquia de Sant Feliu 

 

Per col·laborar en el pagament de la factura de la xemeneia de l'església de Sant 

Feliu (que puja a 6. 800 euros), podeu trucar al  643 122 739 (rector) o fer un ingrés 

al compte de la parròquia de Sant Feliu: ES03 2100 0053 6202 0016 8788 (motiu: 

Donació Xemeneia). Podeu també demanar un rebut de donació (al despatx 

parroquial) que serveix com a desagravació en la declaració de la renda. 
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Horari de misses: Solemnitat de Tots Sants i Fidels Difunts (dia 1 i 2 de novembre) 

 

 Dilluns, dia 1 de novembre: Tots Sants 

- a les 9: Missa a la capella del cementiri  

- a les 10: Missa a Rocaprevera 

- a les 11: Missa a Sant Feliu 

- a les 12: Missa a Montserrat 
 

 Dimarts, dia 2 de novembre: Fidels Difunts 

- a les 11 del matí, celebrem l’Eucaristia al santuari de Rocaprevera per celebrar la Commemoració 

de tots els fidels difunts 

 

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 30    19: ----------- 

Diumenge 31 12: Família Jímenez Martínez 

Dilluns dia 1  12: Mercè Serra Vila 

Dimarts 2   9: ----------- 

Dijous 4          9: Joan Autonell Meix 

Dissabte 6  19: ----------- 
 

Col·lectes   

• Diumenge, dia 24 d’octubre: 67,02 € 

 

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 30       20: ----------- 

Diumenge 31    11: ----------- 

Dilluns 1/11    11: ----------- 

Dimecres 2  19: ----------- 

Divendres 5  19: Joan Autonell Meix 

Dissabte 6       20: Esposos Sotero Estevez i Encarna Ortiz 

                           (1r aniversari) 

                           Família Sánchez Bueso 

 

 

 

Col·lectes  

• Diumenge, dia 24 d'octubre:108,20 € 

• Pastisseries (Full): 45,80 € 

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 31  10: ----------- 

Dilluns 1         10: Josep Vilalta Marginet 

Dimarts 2        11: ----------- 

 

Col·lectes   

• Diumenge, dia 24 d’octubre: 82,82 € 

• Lampadaris: 331,27 €  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             

 
 
 

 
 
 

 
                                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 4 de novembre, a la 

7 de la tarda, 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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


