
 

“El Senyor sobrepassa tot el que podem esperar” 

Hi ha moltes imatges en l’Escriptura per referir-se a una realitat present en 

qualsevol experiència de trobada amb Déu: el Senyor sobrepassa tot allò 

que podem esperar. Com més ens acostem a Déu i anem penetrant en el 

seu misteri, totalment traspassats per la seva bellesa i el seu amor, més 

ens sorprenem de la seva grandesa. Avui, la lectura d’Isaïes és un cant a 

la sobreabundància dels dons del Senyor. Ho fa amb la imatge d’un riu, 

d’un torrent –i encara, desbordant–. És una imatge que ens evoca el do de 

Déu, que és continu, no pas intermitent. El Senyor ens beneeix amb els 

seus dons en tot moment, en tot moment som objecte del seu amor. Per tant, el riu pot esdevenir per a nosaltres 

signe de la fidelitat de Déu. Aquesta fidelitat, que potser hem pogut experimentar en les nostres pròpies carns, ens 

porta a confiar més i esperar més en el Senyor. Quan ens sembla que el Senyor no ens beneeix amb els seus dons, 

que ja no ens escolta, que sembla sord a les nostres necessitats, no és que hagi desviat el riu de nosaltres, sinó que 

està fent créixer en nosaltres el desig i l’esperança. Així, eixamplant el nostre cor, podrem acollir més i més d’aquest 

riu que ens sobrepassa. Sant Agustí ho relata molt bé en una homilia sobre la primera carta de sant Joan, dient que 

Déu, retardant el seu do, eixampla el desig, amb el desig eixampla l’ànima i, eixamplant-la, la fa capaç del seu do. 

 

 

El Diàleg de les parròquies a la ràdio Dissabte vinent, dia 9 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 12 , de 8 a 9 del vespre. 

 

 

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 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 9 i 10 

9. Accepta la diferència: "Els ocells del mateix plomatge volent junts", diu la dita. La qual cosa és òbviament certa, perquè 

cal tenir algunes coses en comú perquè l'amor i l'amistat es desenvolupin. Això és menys evident en el món laboral on 

sovint no tries el teu entorn. Per tant, cal acceptar les persones tal com són quan les circumstàncies ho requereixen. 

10. Politesa i puntualitat: Ensenyem als nens a dir "hola, adéu, gràcies", a somriure, no a cridar... Un procés d'aprenentatge 

normal que esperem que siguin joves ben educats. Aquesta regla és vàlida per a tu i per a tota la teva vida! 
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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 2    19: ---------- 

Diumenge 3  12: ---------- 

Dimarts 5      9: ---------- 

Dijous  7       9: ---------- 

Dissabte 9    19: Per les ànimes 
 

Col·lectes   

•  Diumenge, dia 26 de juny: 129 € 

• Donatiu per Càritas: 50 € 
 

Enterraments  

 Diumenge, dia 19 de juny: Antònia Hernández 

Panadero, 85 anys 

 Dissabte, dia 26 de juny: Jaume Puigdemunt 

Guiteras, 79 anys 

 Diumenge, dia 27 de juny: Concepció Bertrolich 

Colom, 74 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 2      20: ---------- 

Diumenge 3   11: ---------- 

Dilluns 4       19: Esposos Enric Comellas Puig i Dolors 
Cutrina  Arcarons 

Dimecres 6   19: ---------- 

Divendres 8  19: ---------- 

Dissabte 9    20: ---------- 
 

Col·lectes  

• Diumenge, dia 26 de juny: 106,52 € 
 

Enterraments 

 Dimarts, dia 28 de juny: Isabel Palou Roviro, 84 

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 3  10: Ventura Viver 

                            

Col·lectes   

• Diumenge, dia 26 de juny: 37,52 € 

• Lampadaris: 150,06 €  

 

Votacions sobre la segona festa Local 
 

Us recordem que fins el 10 de juliol podem votar per 
escollir la segona festa local: triar entre el dilluns de 
Rocaprevera i el divendres de Carnaval. La consulta 

està reservada a persones majors de 16 anys i 
empadronades a Torelló. Es fa telemàticament a través 
de la plataforma: participacio.torello.cat. 
  
També hi ha punts fixes de votació a les oficines 
municipals de la Casa Espona (carrer Ges d’Avall, 5) i al 

Torelló Jove (carrer Enric Prat de la Riba, 17). A més, 

es disposa d’equips de suport itinerants per poder votar 
i cada setmana l’ajuntament ens dirà el calendari i 
ubicació dels punts de votació itinerants. 
 

Per facilitar els qui voten per Rocaprevera i qui tenen 
els dificultats per arribar als llocs de votació, la 
comissió parroquial pel Santuari de Rocaprevera ha 
posat a la vostra disposició aquest número de telèfon 
per ajudar-vos: 639 45 75 90  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                               
 

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 
 

 Dijous, dia 7 de juliol, 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  

 

http://participacio.torello.cat/

