
 

Acollir el Senyor i ser fecunds En la primera lectura d’avui, escoltem la 

historia d’Abraham. El punt central d’aquesta lectura és ensenyar-nos la bona manera 

d’acollir a l'altre tot i que, de vegades, no saben d’on ve o on va. L’experiència 

humana de tots els temps és que Déu passa per la vida de les persones, com també 

va passar per la vida d’Abraham i de Sara. És un fet universal: passa com un foraster, 

com algú a qui s’ha de reconèixer. Déu passa també per les nostres vides, en multitud 

d’ocasions i la tasca és acollir-lo, obrir la porta de la nostra tenda. En altres paraules, 

no deixa de ser l’experiència ensenyada en l’Església de Laodicea en l’Apocalipsi: 

«Mira, soc a la porta i truco. Si algú m’escolta i obre la porta, entraré a casa seva i menjaré amb ell i ell amb mi». És 

la veu que va sentir Abraham en el seu cor, animada pels costums semítics, on hi ha l’acollida del foraster tan 

arrelada que va saber acollir Déu mateix. Cal que avui ens preguntem: obro jo la porta de la meva tenda perquè entri 

Déu? I encara més: sé reconèixer el pas de Déu per la meva vida? Molts cops serà més patent i majestuós com van 

tenir experiència els israelites en el Sinaí o bé potser serà un pas més discret, humil, com el vent que va sentir Elies 

en l’Horeb. Però el fet innegable és que obrim la tenda a la crida de Déu, de la mateixa manera que Ell ens ha obert 

la seva i tenim accés a la seva intimitat gràcies a l’obra de redempció obrada per Jesucrist en la seva Pasqua. 

 
Moltes gràcies La Comissió parroquial pel santuari de Rocaprevera adreça un sincer  agraïment  

a tots i a totes vosaltres que, d’una manera o altra, heu paricipat i col·laborat perquè la festa del 

dilluns de Rocaprevera es mantingui com a segona festa local. El que heu fet ha mostrat que 

Rocaprevera és més que un santuari qualsevol, més que una església normal, més que un lloc de les 

nostres trobades. Pels torellonencs, Rocaprevera és casa nostra, Rocaprevera és una làmpada que 

ens il·lumina com a poble, és una icona que ens caracteritza. Rocaprevera és una bandera que 

portem sempre i n’estem orgullosos. Visca Torelló, visca Rocaprevera!! Un cop més, moltes gràcies.   

 

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 11 i 12:  

11. Practica la tolerància: si és important defensar les teves conviccions i no deixar-te empènyer, com diuen, 

tampoc has d'atacar els molins de vent en totes les circumstàncies. Per tant, has de poder defensar les teves 

conviccions d'una manera cordial i ferma, i aprofitar el teu capital de tolerància perquè les bones relacions no es facin 

malbé o fins i tot es destrueixin. 

12. Aprèn a demanar perdó: La idea és aprendre i saber com esmenar. Tot i que demanar disculpes de vegades és 

complicat, la majoria sempre és desagradable. Però és impossible canviar l'opinió de l'altre sense fer aquest esforç. 
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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 16     19: Fernando Giménez Martínez 

                            Lluís Fiol Vinyeta i família 

Diumenge 17  12: Tomás Martínez Requena 

                           Francisco Sánchez Pelargo (2n aniv.) 

Dimarts 19       9: Domènec Vila Soldevila i família 

Dijous  21        9: ---------- 

Dissabte 23    19: Família Oms-Boixader 

                           Per les Ànimes 

 
Col·lectes   

• Diumenge, dia 3 de juliol : 94,60 € 

• Diumenge, dia 10 de juliol: 55 € 

Enterraments 

 Dilluns, dia 11 de juliol: Josefa Puigcorbe Miró, 

93 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 16    20: Carme Martorell Sala 

                           Difunts de la família Viver Soler 

Diumenge 17  11: ---------- 

Dilluns 18      19: ---------- 

Dimecres 20   19: ---------- 

Divendres 22   19: ---------- 

Dissabte 23    20: ---------- 

 

Col·lectes  

• Diumenge, dia 10 de juliol: 182,04 € 

 

 

 

Enterraments 

 Divendres, dia 8 de juliol: Montserrat Colomer 

Castells, 100 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 17  10: Mercè Adam Huix 

                            

Col·lectes   

• Diumenge, dia 10 de juliol: 14,26 € 

• Lampadaris: 57,05 €  

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

                            
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
    
 
 
 
 

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 19 de juliol, a les 8 de la tarda, 

reunió de la Comissió parroquial pel 

santuari de Rocaprevera, a Rocaprevera 
 

 Dimecres, dia 20 de joliol, a les 8 de la tarda, 

trobada dels animadors de cants de Sant 

Feliu, a la rectoria de Sant Feliu 
 

 Dimecres, dia 20, a les 8 de la tarda, reunió 

del Consell Pastoral Interparroquial, a la 

sala de la rectoria de Sant Feliu  

 

 


