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Tot és en va? Moltes vegades, el llibre de l’Eclesiastès o Cohèlet, del qual
n’hem llegit l’inici en la primera lectura, ha estat titllat d’experiència d’un home que
està de tornada de tot, i que per això diu que tot és en va. Però, preguntem-nos:
realment això és així? Podem dir que la Paraula de Déu pot dir que tot és en va?
En realitat una lectura més acurada del llibre ens mostra com sí que hi ha una cosa
que és important: Déu. I és evident que, davant Déu, la resta queda totalment
relativitzat, en un segon ordre de prioritats. Quantes vegades som com l’home de
la paràbola de l’evangeli que ens preocupem per acumular coses: béns, anys,
experiències, viatges… i no ens adonem que el que realment importa és donar
sentit a la vida. I la vida només podrà obtenir el seu sentit profund en Déu mateix. Per tant, gaudim dels béns que tenim,
però no hi posem el cor. Perquè, si no hi posem el cor, serà molt més fàcil desprendre’ns-en quan algú altre els
necessiti. Però, si acumulem riqueses, seguretats, ens asseguraran alguna cosa? «Aquesta mateixa nit et reclamen el
deute de la teva vida i tot això que volies guardar-te, de qui serà?».

Sant Feliu. Festa Major: Dies 1 i 2 d’agost de 2022
Sant Feliu és el nostre patró, el de la parròquia, el del poble. És Festa Major! Ho volem celebrar
festivament demà dilluns dia 1 d’agost. Per això, avui diumenge, 31 de juliol, a l’1 del migdia,
farem el repic general de campanes per anunciar la festa. Demà, dia 1 d’agost, dia de Sant
Feliu, a les 11 del matí, celebrarem amb la màxima solemnitat la Missa de la festa. I demà
passat, dimarts, dia 2, celebrarem la Missa a les 11 del matí, en sufragi de tots els difunts de
la vila. Bona festa a tothom!

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 15 i 16:
15. Aprèn amabilitat: La benevolència (juntament amb l'empatia) és sens dubte una de les qualitats més útils. És la
capacitat de veure el que és positiu en els altres. Però compte, no és absolutament sinònim de ceguesa. És una postura
psicològica on voluntàriament un es posa en una situació de veure el bé i voler el bé per als altres.
15. No tinguis por de l'altre: Una part de les relacions conflictives sovint prové de tenir por a la persona que tens
davant. Així, podem espantar alguns sense adonar-nos-en realment. Millor saber per què i poder raonar amb tu mateix,
perquè la por impedeix qualsevol relació normal.

parroquiesdetorello.com

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

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 31 10: ---------

Misses per celebrar
Dissabte 30

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

Col·lectes

Diumenge 31 12: Ànimes

• Diumenge, dia 24 de juliol: 21,70 €

Dimarts 2/8

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

• Lampadaris: 86,79 €

Dijous 4

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

Dissabte 6

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

Horari Despatx Parroquial/ Mes d’Agost

Col·lectes
•

Diumenge, dia 24 de juliol: 60,02 €

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

Durant tot el mes d’agost, el despatx parroquial
estarà obert només els:


Dilluns, de 8 de la tarda a 9 del vespre,
al despatx parroquial de Sant Feliu



Divendres, de 8 de la tarda a 9 del
vespre, al despatx parroquial de
Montserrat

Misses per celebrar
Dissabte 30

AGENDA

20: Alfons Garolera Noguer

Diumenge 31 11: ------------

Activitats interparroquials

Dilluns 1/1

11: Missa de Festa Major

Dimarts 2

11: Missa pels difunts de la vila



Dimecres 3

11: Esposos Prat-Martorell

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

Divendres 5

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



Dilluns, dia 1 d’agost, a les 11 del matí, Missa
de la Festa Major de Sant Feliu



Dimarts, dia 2 d’agost, a les 11 del matí,
Missa pels difunts de la vila, a Sant Feliu

Dissabte 6

20: Germanes Anna Sala i Dolors Sala

Col·lectes
•

Diumenge, dia 24 de juliol: 134,01 €

•

Lampadaris: 52,80 €

Enterraments


Dilluns, dia 25 de juliol: Esperanza Salvans
Bach, 91 anys
Full i Diàleg: 0,60 €

