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Avui celebrem la solemnitat del Santíssma Trinitat Diumenge passat de
Pentecosta clausuràvem el temps pasqual i, amb ell, el cicle històric de Jesús i la seva
Església. Abans d’endinsar-nos en les llargues setmanes del temps durant l’any, la litúrgia
ens proposa dos diumenges de transició, inconnexos entre si, cadascun amb la seva
pròpia identitat: la Santíssima Trinitat i Corpus Christi. La Trinitat no té sentit en una sola
data. Cada dia del calendari és trinitari. En el nom del Pare, del Fill i de l’Esperit Sant
comencem i acabem totes les nostres jornades. La Trinitat és el nostre origen i el nostre destí.

Nomenament d’un nou vicari a les parròquies de Torelló El passat dia 5 de
maig, Mons. Romà Casanova, Bisbe de Vic, va signar el nomenament de Mn. Pascal
Ndahiro com a vicari a les parròquies de Torelló. Mn Pascal va néixer a Kiziguro
(Ruanda) el dia 19 d’abril de 1981 a Kiziguro (Ruanda). Va fer els estudis de
secundària al Seminari menor de Saint Dominique de Rwesero (1996-2001). De 2001
a 2002, va fer un any de preparació als estudis de filosofia al Seminari de Jomba
(Congo). Entre els anys 2002-2004 va fer els estudis de filosofia al Seminari
Philosophicum de Kabgayi. Despres de filosofia, va fer els estudis de dret (20052009) a l’Université Libre de Kigali. Va començar els estudis de teologia l’any 2011
per acabar l’any 2016 al Grand Seminaire Saint Charles Borromée de Nyakibanda. Va ser ordenat prevere,
el dia 6 d’agost del 2016. La família cristiana de Torelló li desitja una bona estada i bona missió entre
nosaltres.

Paraula de la setmana: Uns 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 com en l'àmbit privat, la relació és essencial. Aquí us proposo
20 consells fàcils d'aplicar per millorar les nostres relacions amb els nostres cercles professionals i familiars. En els
números següents hi posarem 2 o 3 consells fins a arribar a 20. A continuació, avui us donem els números 3 i 4:
3. No "sempre tenint la raó": Si l'objectiu és millorar les relacions amb els altres, és millor posar un pedal suau en
aquest punt. Estar sempre convençut que estàs al costat de la veritat tendeix inevitablement a provocar nerviositat, o
almenys molèstia en els altres. La millor manera seria d'evitar-ho com la pesta.
4. Admet els teus errors: El corol·lari del paràgraf anterior, però que no és evident. Res és més difícil per a alguns
que admetre que s'han equivocat. El primer reflex és voler passar-ho en silenci, o dir-se que un cop s'ha comès
l'error, no té sentit tornar-hi. Admetre els errors, encara que sigui molt de temps després, permet no passar per una
persona de mala fe. (.....)
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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 11

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: ------------

19: Fernando Jiménez Martínez

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

Col·lectes

Dimarts 14

9: Acció de gràcies a Sant Antoni

• Diumenge, dia 5 de juny: 70,55 €

Dijous 16

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

Dissabte 18 19: ------------

• Lampadaris: 282,21 €

Col·lectes
•

AGENDA

Diumenge, dia 5 de juny: 72,83 €

Activitats interparroquials

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



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



Diumenge, 12 de juny, a les 11 del matí,
primeres comunions, a la parròquia de
Sant Feliu



Diumenge, 12 de juny, a les 10 del matí,
missa Rociera, a l’església de Montserrat



Dimecres, 15 de juny, a les 8 del vespre,
Adoració Nocturna a la Capella del
Santíssim de Sant Feliu

Misses per celebrar
Dissabte 11

20: Alfons Garolera Soler (1r aniversari)

Diumenge 12 11: ----------Dilluns 13

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

Dimecres 15

19: Josep Vila Viñeta

Divendres 17 19: ----------Dissabte 18

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

Col·lectes
•

Diumenge, dia 5 de juny: 123,49 €

Enterraments


Dissabte, dia 4 de juny: Ramona Rota Armengol,
85 anys

Full i Diàleg: 0,60

