
 

 “Avui celebrem la solemnitat del Santíssim Cos i Sang de Crist”! Avui és 

el dia més gran per al cor d'un cristià, perquè l'Església, després de festejar el Dijous 

Sant la institució de l'Eucaristia, procura ara d'exaltar aquest august sagrament, mirant 

que tots l'adorem il·limitadament. «Quantum potes, tantum aude...», «atreveix-te tant 

com puguis»: aquesta és la invitació que ens fa sant Tomàs d'Aquino en un meravellós 

himne de lloança a l'Eucaristia. I aquesta invitació resumeix admirablement quins han 

de ser els sentiments del nostre cor davant la presència real de Jesucrist en 

l'Eucaristia. Tot el que puguem fer és poc per mirar de correspondre a aquesta 

donació tan humil, tan amagada, tan impressionant. El Creador del cel i la terra 

s'amaga sota les espècies sacramentals i se'ns ofereix com aliment de les nostres 

ànimes. És el pa dels àngels i l'aliment dels qui caminem. Davant d'aquesta sobreabundància d'amor no hi 

cap una resposta gasiva. Una mirada de fe, atenta i pregona, a aquest sagrament diví, ha de deixar pas 

necessàriament a una pregària agraïda i a una encesa del cor. Un ràpid examen de consciència ens ajudarà 

a notar què ens cal fer per tractar Jesús sagramentat amb més delicadesa: la netedat de la nostra ànima -

sempre ha d'estar en gràcia per a rebre'l-, la correcció en la manera de vestir -com a senyal d'amor i 

reverència-, la freqüència amb la qual ens atansem a rebre'l, les vegades que el visitem al sagrari... Haurien 

de ser incomptables els detalls amb el Senyor en l'Eucaristia. Lluitem per rebre i tractar Jesús sagramentat 

amb la puresa, humilitat i devoció de la seva Santíssima Mare, amb l'esperit i el fervor dels sants. 

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. Tant 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 5 i 6: 

5. No fingir interès: per millorar les teves relacions amb els altres, no t'has de semblar un hipòcrita horrible 

perquè fingir que t'interessa l'altre sempre acaba sent vist. L'interès ha de tenir sempre una base de 

sinceritat. 

6. Sigues sincer: Com en l'amor, no és bo dir tota la veritat i és normal no revelar-ho tot, fins i tot a les 

persones properes. Tanmateix, la sinceritat és un actiu. En primer lloc, perquè es veu a si mateixa i això 

dóna confiança. Encara que siguis un expert en l'art de fingir, la sinceritat té sobretot el mèrit de facilitar la 

vida i, per tant, les relacions amb els altres. 
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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 18    19: ----------- 

Diumenge 19  12: Difunts de la família Seijas - Cea 

Dimarts 21      9: Domènec Vila Soldevila i família 

Dijous  23       9: ----------- 

Dissabte 25   19: ----------- 

 
Col·lectes   

•  Diumenge, dia 12 de juny: 56,40 € 
 

 
 

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 18    20: ----------- 

Diumenge 19  11: ----------- 

Dilluns 20      19: ----------- 

Dimecres 22   19: ----------- 

Divendres 24  19: Joan Torrentgenerós Ribas 

Dissabte 25   20: ----------- 

 

Col·lectes  

• Diumenge, dia 12 de juny: 47,35 € 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

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 19  10: Esposos Ramon Prat Tarrés i Maria   

Bofill Lluis 

                            
Col·lectes   

• Diumenge, dia 12 de juny: 44,24 € 

• Lampadaris: 176,98 €  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

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 

 

 Dilluns, 20 de juny, a les 8 del vespre, reunió 

del Consell Interparroquial, a la rectoria de 

Sant Feliu  

 

 Dimarts, 21 de juny, a les 10 del matí, 

Presentació de la Memòria 2021 de 

Càritas Interparroquial de Torelló, a 

Rocaprevera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


