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Mare de Déu de Rocaprevera: aplec 2022
Diumenge vinent, dia 18 de setembre, celebrem la festa de la Mare de Déu de Rocaprevera. Recordem tots els actes
que hi ha per celebrar l’aplec:




Dijous, dia 15 de setembre, a 2/4 de 9 del vespre, hi ha la Vetlla de pregària comunitària
Dissabte, dia 17 de setembre, a les 9 del vespre, hi ha la pregària de les Vespres amb el Cant de la Salve i dels
Goigs a la Mare de Déu
Diumenge, dia 18 de setembre, a les 11 del matí, hi ha la Missa Solemne de la festa
Recordeu que la missa a la parròquia de Sant Feliu és a les 10 del matí



Dilluns, dia 19 de setembre, hi ha la Missa dels malalts, a les 11 del matí. Aquesta missa la celebrarem tembé
recordant i pregant pels nostres germans difunts, especialment els que han mort l’últim any
Nota: Tots els malalts que hi vulguin assistir i per a qualsevol servei que necessitin, poden posar-se en contacte amb alguna
responsable de l’Hospitalitat de la Mare de Déu de Lurdes. Maria Rosa Solanes (619 35 92 51) i Glòria Ordeig (617 41 78 01)

El Diàleg de les parròquies a la ràdio
Aquest dissabte, dia 10 de setembre, de 9 a 10 del matí i d'1 a 2 del migdia, es va emetre el
programa de ràdio Diàleg de les parròquies per Ràdio Ona, al 107.4 de la FM. La repetició
serà dimarts, dia 13, de 8 a 9 del vespre.

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 dedicar-se 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 en
presentarem una o dues. Avui us presentem el numero 6:
6- Envolteu-vos de persones d'èxit: Quan esteu envoltats de gent motivada, és encoratjador. Amb ells, podeu compartir idees i
fins i tot us poden posar en contacte amb altres persones útils per assolir el vostre objectiu. Envoltar-se de persones d'èxit és una
manera de desenvolupar una cultura d'èxit. En la vida cal trobar un mentor. Un mentor és algú, que normalment té una mica més
d'experiència que vosaltres, que sap les coses,.. aquesta persona us pot donar consells i us pot ajudar amb els vostres projectes.
Un mentor us ajudarà a establir una xarxa de contactes, millorar les vostres idees i desenvolupar les vostres estratègies.

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 10

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

Diumenge 11 12: ----------

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 11 10: ---------Col·lectes del mes d'agost

Dimarts 13

9: Maria Casademunt

• Col·lecta: 119 €

Dissabte 17

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

• Lampadaris: 476 €

Col·lectes
•

Diumenge, dia 4 de setembre: 68,88 €

•

Lampadaris : 83,88 €

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

Inscripcions per a la Catequesi
parroquial
El proper dimarts, dia 20 de setembre, hi ha les inscripcions per
al primer i el segon curs de la Catequesi parroquial. Els horaris
són:




Parròquia de Montserrat: dimarts, de 2/4 de 7 a 2/4
de 8 de la tarda, a la sala de Catequesi
Parròquia de Sant Feliu: dimarts, de 7 a 8 del vespre,
al despatx parroquial
I per a la Catequesi de Confirmació, que dura un curs i
el primer trimestre del següent, en els horaris de
despatx. Feu‐ho saber!

Misses per celebrar
Dissabte 10

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

AGENDA

Diumenge 11 11: ---------Dilluns 12

19: Joan Autonell Meix

Activitats interparroquials

Dimecres 14

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

Dijous 15

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



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



Dimarts, dia 13 de setembre, a les 8 de
la tarda, reunió de la Junta del casal
de Sant Feliu



Dijous dia 15 de setembre, a 2/4 de 9
del vespre, Vetlla de pregària de la
Mare de Déu a Rocaprevera



Dissabte, dia 17 de setembre, a les 9 del
vespre, Vespres i Cant de la Salve i
dels Goigs a la Mare de Déu

Divendres 16 19: ---------Dissabte 17

20: Lola Sala

Col·lectes
•

Diumenge, dia 4 de setembre: 116,06 €

Enterraments:


Dimecres, dia 7 de setembre: Josep Monells
Sastre, 87 anys

Full i Diàleg: 0,60 €

