
 

“El celebracio de la Pentecosta: El tancament d’un cicle” Avui celebrem la festa de 

Pentecosta, un dia on Jesús va enviar l’Esperit Sant als deixebles. Avui també celebrem el naixement de 

l’Església, assamblea i família dels creients. Amb la festa d’avui acabem i tanquem el gran cicle que vam 

començar a celebrar el Diumenge de Pasqua. La Pasqua, com si fos un sol dia, com si fos una sola 

jornada, expressa, viu i celebra l’alegria de la resurrecció de Jesucrist, el nucli de la nostra fe, el més 

important de la nostra vida, la confessió de la nostra esperança: aquell que morí, Déu l’ha ressuscitat i 

viu gloriós a la seva dreta, i viu gloriós en l’Església. La celebració de la Cinquantena Pasqual que avui 

acabem expressa, en primer lloc, l’alegria de reconèixer Jesús com a vivent, la missió dels apòstols i de 

l’Església de comunicar la Bona Nova i la celebració dels sagraments de l’Església.   

 
“Primeres comunions” Avui  diumenge, dia 5 de juny, i diumenge que ve, dia 12, a 

Sant Feliu hi ha la celebració de les primeres comunions que donen un to especial a 

l’Eucaristia. Abans, ens trobem amb els qui han de fer la primera comunió i els seus pares 

per a preparar la celebració i participar en la celebració penitencial. Encomanem‐ho a Déu 

perquè tot doni molt de fruit! 

 
 

El Diàleg de les parròquies a la ràdio Dissabte vinent, dia 11 de juny, 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 14 de juny, de 8 a 9 del vespre. 

 

Paraula de la setmana: consells per millorar les nostres relacions amb els altres 
 

En un moment en què “cada home per si mateix” sembla imprescindible en una societat en una situació econòmica 
difícil, és urgent tornar a l'essència. Dins de l'empresa, així com en l'àmbit privat, les relacions són essencials. Aquí 
us proposo vint consells fàcils d'aplicar per millorar les nostres relacions amb els nostres cercles professionals i 
familiars. En els números següents hi posarem dos o tres consells fins a arribar a vint.  
  

1. Desenvolupa les teves habilitats d'escolta 
 

És absolutament impossible aconseguir bones relacions a llarg termini quan no pots escoltar. No només la simple 
escolta normal que és habitual en una conversa que ens interessa, no, és el que de vegades s'anomena escolta 
positiva i que també es podria resumir en: l'art de saber callar. 
De fet, és absolutament lògic voler expressar-se, exposar el seu punt de vista o parlar de les seves pròpies 
preocupacions, problemes i altres aventures. Per tant, tothom tendeix a parlar de si mateix i a escoltar els altres de 
manera superficial. 
 
2. Fes elogis 
 

És important saber notar els canvis positius i el progrés de les persones que ens envolten. I un cop els hàgiu pogut 
veure, no us oblideu d'assenyalar-los complimentant-los.  (...) 

 
parroquiesdetorello.com                                                                          parroquiesdetorello@gmail.com 

  
  
 Diumenge de Pentecosta (C) 
 

 

 

  5 de juny de 2022       Any 84            Núm. 3555        

  

mailto: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 4   19: Joan Faja Font (3r aniversari) 

Diumenge 5  12: Maria Casademunt 

Dimarts 7      9: ---------- 

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

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

 
Col·lectes   

•  Diumenge, dia 29 de maig: 75,73 € 

• Lampadaris: 78,72 € 
 

 
 

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 4       20: ---------- 

Diumenge 5  11: ---------- 

Dilluns 6        19: ---------- 

Dimecres 8    19: ---------- 

Divendres 10  19: ---------- 

Dissabte 11   20: Alfons Garolera Soler (1r aniversari) 
 

Col·lectes  

• Diumenge, dia 29 de maig: 129,28 € 

 
 

 

 

 

 

 

 

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 5  10: Jordi Autonell Meix 

                            

Col·lectes   

• Diumenge, dia 29 de maig: 44,78 € 

• Lampadaris: 179,13 €  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

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 7 de juny, a les 8 del vespre, 

reunió de la junta del Casal de Sant Feliu 

de Torelló 

 

 Dissabte, dia 11 de juny, a les 4 de la tarda,  

celebració penitencial, bateigs i assaig 

amb els infants que rebran la primera 

comunió el diumenge dia 12  

 

 Diumenge, 12 de juny, missa Rociera, a les 

10 del matí, a l’església de Montserrat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


