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“Lloança en l’Eucaristia per donar testimoni al carrer”
Germans, la Pasqua ens fa unir la vivència del ressuscitat a la terra amb tots els qui ens
han precedit al cel. La Pasqua ens fa veure el Ressuscitat que torna a cercar-nos i fa que li
renovem la nostra fidelitat i alhora el testimoni davant els nostres germans. Si sant Pere i
els seus companys van omplir Jerusalem de les doctrines, tal com digueren els del
sanedrí, avui nosaltres omplim els nostres pobles i les nostres ciutats del testimoni senzill,
però ferm de la resurrecció de Jesús. A la celebració de l’Eucaristia fem la lloança perquè
després al carrer donem testimoni. A la celebració reconeixem el Ressuscitat perquè després omplim els
nostres àmbits de la doctrina del Salvador. En l’Eucaristia ens saciem, no ja del peix a la vora del llac, sinó
del pa de vida, del pa baixat del cel, el mateix senyor ressuscitat que se’ns dona com aliment perquè tot
confessant: «És el Senyor» i «Sí, ja sabeu que us estimo», el nostre seguiment sigui més decidit i més
testimonial enmig de tants que esperen el nostre compromís de vida cristiana.

Concert de Sant Jordi a l’església de Montserrat
Encara estem en les celebracions de la Festa Major del Barri de Montserrat!!! En
aquest sentit, avui diumenge, dia 1 de maig, a 2/4 de 7 de la tarda, a l’església de la
parròquia de la Mare de Déu de Montserrat, hi haurà el Concert de Sant Jordi que cada any
organitza el Cor de la parròquia. Serà a càrrec del Cor Bonaire de Tona.

Paraula de la Setmana: Decisions

difícils però necessàries

Si hi ha alguna cosa que ens costa molt als éssers humà és prendre una decisió difícil. Aquestes solen
generar moltes pors i ansietat i estan associades a deixar alguna cosa enrere. Ja sigui abandonar una
feina, deixar una parella o mudar-se, les decisions difícils poden arribar a ser molt necessàries. Hi ha molts
exemples de decisions difícils, però, la majoria tenen un procés psicològic molt semblant, aquest es basa
en la interacció dels sentiments amb els processos més racionals. Per saber com prendre una decisió
difícil en la vida, és important trobar l'equilibri entre els dos elements.
Què fer quan no saps quina decisió prendre? Si no sabem què fer en una situació compromesa, podem
fer el següent exercici: -Pensa en com vols que sigui la teva vida en 24 hores. Com series més feliç? -Ara
repeteix el mateix exercici però has de visualitzar-te a tu mateix / en 2 mesos, mig any... i així
successivament. - Et veus en dos mesos amb la mateixa feina, parella o pis? Què vols fer al respecte? (...)
parroquiesdetorello.com

parroquiesdetorello@gmail.com

Ajuda la teva parròquia: Pots col·laborar en la vida econòmica de la teva parròquia. A cada donació o ingrés hi
correspon un rebut que serveix a la declaració fiscal de la renda. Més informació: podeu trucar al telèfon 643 122 739
o bé al 93 859 03 40. Podeu també fer ingrés als números de compte ES03 2100 0053 6202 0016 8788 (Sant Feliu),
ES87 2100 9046 9102 0008 8588 (Montserrat), ES64 2100 0053 6002 0027 5555 (Rocaprevera)

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

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 1/5 10: Joaquim Feixes Mercader
Víctor Alemany (2n aniversari)

19: ----------

Ramon Tuneu Solà (25è aniv.)

Diumenge 1 12: ---------Dimarts 3

9: ----------

Col·lectes

Dijous 5

9: Maximo Martín Herrero (17è aniv.)

• Diumenge, dia 24 d’abril: 54,02 €

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

• Lampadaris: 216,06 €

Col·lectes
•

Diumenge, dia 24 d’abril: 64,42 €

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

Inscripcions pel Pelegrinatge a Lurdes
L’Hospitalitat de la Mare de Déu de Lurdes de les
diòcesis de Vic i de Solsona convoca el 53è
Pelegrinatge
a
Lurdes
amb
malalts
i
minusvàlids que tindrà lloc del 16 al 20 de juny.
Com cada any també hi ha la possibilitat
d’inscriure‐s’hi a Torelló mateix, els dies 25
d’abril; 6, 13 i 20 de maig, tots els divendres fins
el dia 25 de maig, de 7 a 8 de la tarda, a la
rectoria de Sant Feliu

Misses per celebrar
Dissabte 30
Diumenge 1

AGENDA

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

Dilluns 2

19: ----------

Dimecres 4

19: ----------

Activitats interparroquials



Càritas: Horari d'acolliment i atenció,
cada dilluns, de 10 del matí a 12 del migdia,
a la rectoria de Sant Feliu



Diumenge, 1 de maig, concert de Sant
Jordi amb el Cor Bonaire de Tona, a 2/4
de 7 de la tarda, a l’església de Montserrat

Divendres 6 19: ---------Dissabte 7

20: ----------

Col·lectes
•

Diumenge, dia 24 d’abril: 106,94 €

Enterraments


Dimarts, dia 26 d’abril: Dolors Batet Masferrer,
90 anys

Full i Diàleg: 0,60

