
 

 
“Avui celebrem el Diumenge del Bon Pastor” Aquest Diumenge IV de 

Pasqua, conegut com el «Diumenge del Bon Pastor», centrem la nostra pregària per les 

vocacions necessàries a l’església i, especialment, perquè el Senyor concedeixi a la seva 

Església pastors segons el seu cor, com diu el profeta. Qui són i què fan aquests pastors? En 

primer lloc, tal com diu Jesús a l’evangeli, les ovelles «reconeixen la meva veu». Els pastors, 

tot compartint també la mateixa actitud de les ovelles, estan atents a la veu del món, 

certament, a la veu dels qui més pateixen, fins i tot estant molt atens a la veu d’aquells que no 

parlen perquè se’ls ha negat la paraula, els exclosos de la nostra societat. Els pastors escolten 

totes aquestes veus que demanen companyia i misericòrdia, atenció i afecte, paraules 

d’encoratjament i de sentir-se acompanyades. Escoltant els seus germans, els homes, 

escolten Déu, present en tants necessitats. Ens cal pregar perquè hi hagi molts i bons pastors. 

Que siguin intuïtius, com ens mostren els Fets dels Apòstols, quan Pau i Bernabé s’adreçaren als no jueus; que 

reconeguin la veu del Senyor i el segueixin i que, rentant els seus vestits amb la sang de l’Anyell, mereixin un dia estar 

«davant el tron de Déu, donant-li culte nit i dia». Ara també li donen culte servint els seus germans, d’entre els quals 

han estat escollits, i als qui han de servir amb fidelitat i alegria. 
 
 

El Diàleg de les parròquies a la ràdio Dissabte vinent, dia 14 de maig, de 9 a 10 del 

matí i d’1 a 2 del migdia, podeu escoltar el programa de ràdio “Diàleg de les parròquies” per Ràdio 

Ona, al 107.4 de la FM. La repetició serà el dimarts, dia 16 de maig, de 8 a 9 del vespre. 

 

Paraula de la setmana: Les causes de la pobresa 

La pobresa té moltes causes, depenent del context i la zona del planeta. Als països occidentals, on es concentra gran part de la 

riquesa mundial, la pobresa es manifesta en situacions com la desocupació o l’exclusió social. Les Nacions Unides adverteixen 

que hi ha 30 milions de nens que creixen pobres als països més rics del món. D’altra banda, els països pobres són més 

vulnerables a les crisis econòmiques, als desastres naturals i a les condicions meteorològiques extremes com huracans, 

inundacions o terratrèmols, factors que agreugen la situació de pobresa. Els països pobres tenen economies poc productives i són 

més fràgils davant els conflictes, per això depenen de l’ajuda internacional. A més a més, tenen poca representació en les 

institucions globals, motiu pel qual tenen menys influència en la presa de decisions que afecten el planeta. La pobresa afecta 

també les persones que no la pateixen directament. Les desigualtats socials tenen un impacte molt negatiu en el 

desenvolupament dels països, que són més vulnerables a l’increment de les tensions polítiques i els conflictes. Per això, per posar 

fi a la pobresa als països més desfavorits, cal aconseguir que desenvolupin un sistema econòmic fort i inclusiu, promovent 

activitats sostenibles amb el planeta i incorporant la igualtat de gènere en tots els àmbits. Erradicar la pobresa al món depèn de 

governs, institucions, empreses… i també de cadascun de nosaltres! Els ciutadans hi podem col·laborar individualment, impulsant 

polítiques i projectes que afavoreixin una societat més justa i igualitària. T’hi apuntes? 
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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 7    19: ---------- 

Diumenge 8  12: ---------- 

Dimarts 10     9: ---------- 

Dijous  12      9: ---------- 

Dissabte 14  19: Maria Soldevila Solà (18è aniversari) 

                         Esposos Servet i Rosa 
 

Col·lectes   

•  Diumenge, dia 1 de maig: 100,63 € 

• Lampadaris: 168,40 € 

 

Bateig 

 Dissabte, dia 30 d'abril: Mar Fuertes Miarons 
 

Enterraments  

 Diumenge, dia 1 de maig: Francisca Iguiño 

López, 85 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 7      20: ---------- 

Diumenge 8  11: ---------- 

Dilluns 9        19: ---------- 

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

Divendres 13 19: ---------- 

Dissabte 14   20: ---------- 
 

Col·lectes  
• Diumenge, dia 1 de maig: 120,27 € 

• Lampadaris: 86,80 € 

 

Enterraments  

 Dimarts, dia 26 d'abril: Dolors Batet 

Masferrer, 90 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 8  10: ---------- 

                            

Col·lectes   

• Diumenge, dia 1 de maig: 48,74 € 

• Lampadaris: 194,96 €  

 

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 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 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 
 

 Dimarts, dia 10 de maig, a 2/4 de 9 del 

vespre, Trobada arxiprestal de 

catequistes, a la parròquia Sant Maria de 

Manlleu  
 

 Dijous vinent, dia 12 de maig, a les 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  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


