Diumenge XXIII de durant l'any / C 3 de setembre de 2022

Any 84

Núm. 3568

Rocaprevera i celebració comunitària de la Penitència
Diumenge, dia 18 de setembre, és la festa de la Mare de Déu de Rocaprevera,
una festa molt important per a nosaltres, i per això la volem celebrar
solemnement. Ja fa tres anys que, a causa de la pandèmia, no convoquem una
celebració penitencial dins dels actes de preparació per la festa, però com que
hem començat a entrar en la vida normal, aquest any la tindrem. Per això,
anunciem que dijous vinent, dia 8 de setembre, a 1/4 de 9 del vespre, al santuari,
hi haurà una celebració comunitària de la Penitencia que s’afegeix així a les que
ja fem normalment per Advent i Quaresma. D'altra banda, el divendres de la
mateixa setmana, hi ha un concert que inaugurarà els actes de l’Aplec de
Rocaprevera. Serà a l’església de Sant Feliu, a les 9 del vespre. Tot plegat ens
ha d’ajudar a preparar‐nos degudament per a la festa de la Mare de Deu.

Consell pastoral interparroquial
Dissabte vinent, dia 10 de setembre, a les 10 del matí, hi ha la primera reunió d’aquest curs del Consell
pastoral interparroquial, al Casal de Sant Feliu. A més de la feina habitual de programació en el
començament del curs, cal escollir el lema pastoral que ens ha de guiar aquest curs, a partir encara de la
passada assemblea interparroquial.

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. Avui us presentem els numeros 4 i 5:
4- Desenvolupa la teva curiositat: moltes persones d'èxit tenen una curiositat il·limitada. Si no entenen com funciona
alguna cosa o no tenen resposta a una pregunta, la busquen i la troben. Això els obre nous horitzons cada vegada.
Amb tranquilitat: “Escolteu, Estudieu, Domineu, Apreneu, Repetiu”. Els humans som criatures sorprenents: podem
estudiar el món, establir connexions intel·lectuals i utilitzar aquestes connexions per millorar (o empitjorar) la nostra
vida. Això és el que la informació ens permet fer. No deixeu mai d'aprendre.
5- Dividiu el vostre objectiu en petits passos: l'objectiu sembla increïblement inassolible? No perdeu el vostre temps.
No poseu excuses per ajornar-ho fins demà. Desglosseu-lo en objectius menys complexos. Si gestioneu el vostre
projecte pas a pas, us semblarà menys colossal.
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 3

19: Josep Cubí Sala

Diumenge 4

12: -----------

Dimarts 6
Dijous 8
Dissabte 10

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 4 10: Família Font-Roura
Col·lectes

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

• Diumenge, dia 21 d'agost:

9: No hi ha Missa

• Lampadaris:

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

Col·lectes
•

AGENDA

Diumenge, dia 28 d'agost: 59,95 €

Activitats interparroquials
Enterraments


Dijous, dia 1 de setembre: Raimundo Caballero
Nuñez, 77anys

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 3

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



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



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



Dimecres dia 7 de setembre, a les 8 la
tarda, reunió de la Comissió pel
santuari de Rocaprevera



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

Diumenge 4 11: Esposos Paulino Esquerrà Bassagaña
i Maria Lourdes Carrera Ayats
Dilluns 5

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

Dimecres 7

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

Dijous 8

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

Divendres 9 19: ----------Dissabte 10

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

Col·lectes
•

Diumenge, dia 28 d'agost: 121,84 €

Enterraments:


---------------

Full i Diàleg: 0,60 €

