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“Un nou curs”

Aquesta setmana comencem el mes de setembre. Es
va acabant per tant el temps estiuenc en què s’aturen una bona part de les
activitats parroquials. Les anirem començant de nou. A l’agenda ja es
comença a veure. Ens trobarem amb l’equip de catequistes per engegar
totes les coses necessàries per al començament de curs; serà dimarts, dia
6 de setembre. Ben aviat hi haurà la reunió del Consell de Càritas (dilluns dia 5) i del Consell Pastoral
interparroquial (dissabte dia 10). Entre nosaltres el mes de setembre ve marcat per la festa de la Mare de
Déu de Rocaprevera que ens és molt important. Que sigui Déu mateix qui beneeixi i faci fructificar tota
aquesta labor pastoral que tornem a reprendre.

Misses diàries: un petit canvi
Fa temps que estem pensant fer un canvi pel que fa els dies de les misses diàries. Això es deu al fet que a
la parròquia de Montserrat el nombre de gent que acudeix a missa és tan baix i hi ha moments en què el
capellà hi arriba i no hi troba ningú. Per solucionar-ho, l'Assemblea del Consell General interparroquial va
decidir deixar (de moment) una sola missa a Montserrat (dimarts), i la missa de dijous anirà a Sant Feliu.
Això vol dir que a partir del proper mes de setembre, la parròquia de Montserrat tindrà missa només els
dimarts (9h com sempre), i la parròquia de Sant Feliu tindrà la missa dilluns, dimecres, dijous i divendres
(19h com és habitual).

Paraula de la setmana: Alguns consells per tenir èxit a la vida
Tothom vol tenir èxit a la vida, però és més fàcil dir-ho que fer-ho. Les distraccions no falten i pot ser molt difícil dedicarse plenament a aconseguir un objectiu de certa importància. Tanmateix, tenint en compte els consells següents, podeu
augmentar dràsticament les vostres possibilitats d'èxit en qualsevol cosa que trieu fer. Aquí us he preparat 10 consells
i en cada número del Diàleg presentarem 1 o 2.
2- Establir terminis per al vostre objectiu: si no estableixes una data per assolir el teu objectiu, no sabràs si has
fracassat o no. Millor establir un horari estricte, però assolible.
3- Identificar les habilitats necessàries i delegar: aquest pas implica identificar objectius a curt termini que us
ajudaran a assolir els vostres objectius futurs. Potser et penses immillorable, però les teves capacitats tenen límits. És
difícil tenir èxit si no confies en la gent que t'envolta. L'èxit també és una qüestió de gestió d'equips i de recursos
humans. Si no confies en la gent, no tindràs èxit. Demanar als altres que s'ocupin de determinades tasques menys o
més importants et permet trobar temps per dedicar-te a allò que està directament relacionat amb la teva feina.

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
Misses per celebrar
Dissabte 27

19: Josep Cubí Sala

Diumenge 28 12: ----------Dimarts 30
Dijous 1
Dissabte 3

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 28 10: ----------Col·lectes

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

• Diumenge, dia 21 d’agost:

9: No hi ha Missa

• Lampadaris:

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

Horari del despatx parroquial durant
el mes d’agost

Col·lectes
•

Diumenge, dia 21 d’agost: 74,91 €

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 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, adreceuvos al telèfon indicat

Misses per celebrar
Dissabte 27

Diumenge 28 11: Francesc Casabella Font (13è aniv.)
Dilluns 29

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

Dimecres 31

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

Dijous 1/9

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

Divendres 2
Dissabte 3

AGENDA

20: -----------

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, dia 5 de setembre, a 2/4 de 12
del matí, reunió del Consell de Càritas,
a la rectoria de Sant Feliu

•

Dimarts, dia 6 de setembre, a les 8 de la
tarda, reunió de catequistes, a
Rocaprevera

•

Dissabte, dia 10 de setembre, a les 10 del
matí,
reunió
del
Consell
Interparroquial, a Rocaprevera

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

Col·lectes
•

Diumenge dia 21 d’agost: 78,92 €

Enterraments:
•
•
•

Dilluns, dia 22 d’agost: Lluís Gorchs Vila, 92 anys
Dimarts, dia 23 d’agost: Isabel Travé Codinachs,
92 anys
Dijous, dia 25 d’agost: Carme Sitjà Estebanell,
98 anys

Full i Diàleg: 0,60 €

