
 

“Maria es quedà tres mesos amb ella, i després se’n tornà a casa seva” Així ho 

diu l’evangelista Lluc (Lc 1,39‐56) en acabar el relat d’aquesta escena de la visitació que la litúrgia ens fa 

sentir en la festa de l’Assumpció de la Mare de Déu en cos i ànima al cel que celebrem demà dilluns dia 15 

d’agost amb tota solemnitat. Es va quedar tres mesos amb Elisabet que estava 

esperant un fill i era d’edat avançada. S’hi va quedar perquè calia fer‐hi arribar tot 

l’escalf de l’amor del Déu que li havia fet saber aquell prodigi. I així ho va reconèixer 

de seguida Elisabet i el nen que va saltar dins les seves entranyes. Estaven davant 

d’algú que en la seva vida obrava com Déu. I Maria ho va expressar meravellosament 

en aquell càntic del Magnificat que tant estimem: l’actuació de Déu en el poble de la 

història de la salvació era la mateixa actuació que ara tenia en ella, la que havia cregut 

i és la mateixa que Déu té en la història, en l’Església i en el món. Tot està destinat al 

seu regne nou. Per això Maria és la prefiguració perfecta de l’Església i en aquesta 

festa celebrem que Déu ja l’ha portat a casa seva al cel. Allà la venerem. 
 
 

Horari del despatx parroquial durant el mes d’agost 
 
➢ Durant el mes d’agost, l’horari d’atenció del despatx parroquial és aquest: 

 

• Parròquia de Montserrat: divendres, de 8 a 9 del vespre 

• Parròquia de Sant Feliu: dilluns, de 8 a 9 del vespre 
 

➢ Com sempre, per a qualsevol urgència, al telèfon indicat 

 

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. Ara acabem amb el número 20:  
 
20. Saludar amb un somriure: el consell més fàcil de seguir i un dels més efectius és somriure. El somriure desactiva 

l'agressivitat i tendeix a forçar l'altre a treballar sobre ell mateix. Per millorar les teves relacions amb els altres, has de 

ser sobretot obert i creatiu. El principal error dels individus és associar sistemàticament l'ésser humà que tenim davant 

amb el nostre comportament. Tanmateix, cada persona sovint és molt millor del que mostra. La psicologia ha demostrat 

des de fa temps que tots operem per projecció, culpant els altres de les nostres pròpies debilitats, defectes o errors de 

judici. Tantes raons que demostren que desenvolupar la teva intel·ligència social és una vida de treball per tu mateix.  

parroquiesdetorello.com                                                                          parroquiesdetorello@gmail.com 
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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 13     19: Maria Soldevila Solà 

Diumenge 14  12: ---------- 

Dilluns 15       12: Assumpció de la Verge Maria 

Dimarts 16       9: ---------- 

Dijous  18        9: ---------- 

Dissabte 20    19: ---------- 

 
Col·lectes   

• Diumenge, dia 7 d’agost: 85,70 € 

 
 
 

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 13    20: ---------- 

Diumenge 14  11: ---------- 

Dilluns 15      11: Assumpció de la Verge Maria 

                           Maria Vila 

Dimecres 17   11: ---------- 

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

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

 

Col·lectes  

• Diumenge, dia 7 d’agost: 70,43 € 

Enterraments:  

• Diumenge, dia 7 d’agost: Josep Bertran Ricart, 

88 anys 

• Dijous, dia 11 d’agost: Carmen Cuevas Gallego, 

93 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 14   10: ---------- 

Dilluns 15       10 : Assumpció de la Verge Maria 

                            
Col·lectes   

• Diumenge, dia 7 d’agost: (---) € 

• Lampadaris: (---) €  

 

 

 
HORARIS DE MISSES DEL DIA 15 D’AGOST 
 

• A les 10: Rocaprevera 
• A les 11: Sant Feliu 

• A les 12: Montserrat 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

                            

 

 
    

 

 
 

 

 
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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


