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II: Rebé la Paraula de Déu
Avui i el diumenge vinent el protagonisme de l’evangeli d’Advent és per
a Joan el Baptista (Lc 3,1‐6). Després d’explicar la situació històrica, cosa
habitual en Lluc, ens diu el que pot ser la característica fonamental de
Joan: «Rebé la Paraula de Déu en el desert». Aquest és el context que no
hem de perdre de vista i que ens ha de servir per a poder‐lo sentir ben
proper avui. La centralitat de la vida de Joan està posada en la Paraula de
Déu. La nostra també ho ha d’estar. Ell n’està ben ple.

La imatge del desert –tan important en ell com després ho serà en Jesús–
fa ben present  la trobada radical amb un mateix  i amb Déu allà on  la
temptació es presenta més radicalment com més desprotegits estem. En
el desert només comptem amb  l’ajut de Déu  i amb  les nostres pobres
forces. Només la Paraula ens pot enfortir i ajudar a vèncer la temptació
que es presenta més nítidament. Així, del desert, lloc de debilitat, en surt
la màxima força, la de la Paraula. Com n’ha de ser d’important aquesta
exhortació en el nostre Advent.

En  Joan  ressona  amb  força  la  profecia  d’Isaïes:  «Obriu  una  ruta  al
Senyor». Doncs d’això es tracta. Cal preparar una ruta que arribi fins a la
nostra vida perquè el Senyor hi pugui transitar. L’objectiu final és ben
clar:  «Tothom  veurà  la  salvació  de Déu».  Si  no  ho  hem  preparat  a
consciència, la salvació de Déu hi serà però no la veurem. Aquest deu ser

el sentit del clam profètic i joànic d’abaixar turons i omplir fondalades tot traient allò escabrós del terreny de
la vida. L’Advent requereix feina de preparació per part de la persona que espera.

Què plena d’esperança és aquella expressió de la qual Pau diu que està ben segur: «Déu, que ha començat en
vosaltres un bon treball, acabarà de dur‐lo a terme fins al dia de Jesucrist» (Fl 1,4‐6.8,11).

Pregària i Diàleg… d’Advent

• Dimecres vinent, dia 12 de desembre, a les 9 del vespre, a la parròquia de
Montserrat hi haurà la Pregària interparroquial d’Advent. Una vetlla de
pregària  conjunta  que  ens  ha  d’ajudar  en  el  nostre  camí  cap  al Nadal.
Aprofitem‐ho!

• Dissabte  vinent, dia  15 de desembre,  a  les  9 del  vespre,  a  la  sala de
reunions de Rocaprevera, hi haurà una xerrada amb col∙loqui obert, sota el
títol: “Parlem del Vaticà II”. El Consell Pastoral va creure que valia la pena
enquadrar‐ho dins del temps d’Advent.



PARRÒQUIA DE MONTSERRAT
& Horari de misses
• Dimarts i dijous, feiners: a les 9 del matí.
• Dissabtes i vigílies de festes: 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.
F 938590340, 938590637.

Misses per celebrar
Dissabte 8 12: Miquel Salarich (11è. aniv.).

I Josefa Pijoan Rosell
Diumenge 9 12: Marta Peix Cabanes (11è. aniv.)
Dimarts 11 9: Domènec Vila Soldevila i família
Dijous 13 9: Ànimes
Dissabte 15 19: Joan Bau i família
Diumenge 16 12: Lluïsa Arcarons

& Col·lectes
• Diumenge, dia 2 de desembre: 155,23 €.
• Llantions, mes de novembre: 92,47 €.
• Donatius: 40,00 €.

PARRÒQUIA DE SANT FELIU
& Horari de misses 
• De dilluns a divendres, feiners: a les 7 de la tarda.
• Dissabtes i vigílies de festes: 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.
F 938590340, 938590637.

Misses per celebrar
Dissabte 8 11: Josep Bardolet Casas (11è. aniv.)
Diumenge 9 11: Conxita Alabern
Dilluns 10 19: Jordi Mercader Arqués
Dimarts 11 19: Josep M. Vilar Bassas (10è. aniv.)
Dimecres 12 19: Joan Autonell Meix
Dijous 13 19: Carme Creus
Divendres 14 19: Família Sellarès Esmarats
Dissabte 15 20: Jaume Plana Banús
Diumenge 16 11: Josep Teixidó i Josefa Ginebra

& Baptismes
• Diumenge, dia 2 de desembre: Kamila Abadia

Maldonado, filla d’Oscar i Lesly.

& Col·lectes
• Diumenge, dia 2 de desembre: 197,76 €.
• Col·lectes Residència: 175,85 €.
• Full i Diàleg, pastisseries: 176,27 €.
• Donatius: 370,00 €.
• Donatiu, Càritas: 5,00 €.

Capella dels Sagrats Cors
& Horari de misses
• De dilluns a divendres, feiners: a 2/4 de 8 del matí.
• Dissabtes: a les 8 del matí.
• Diumenges i festes: a 2/4 de 9 del matí.

Santuari de Rocaprevera
& Horari de misses
• Diumenges i festes: a les 10 del matí.
& Despatx: a la parròquia de Sant Feliu o de Montserrat.
F 938590637 i 938590340.

Misses per celebrar
Dissabte 8 10: Josep Gasol Forteza
Diumenge 9 10: Josep Coromina Colomer
Diumenge 16 10: Jacinta Tresserra Molas (+12.10.12)

A G E N D A

& Diocesana
• Dijous vinent, dia 13 de desembre, els preveres de

la zona tenim el recés mensual i la formació al
Seminari.

• Dissabte vinent, dia 15 de desembre, a les 10 del
matí, al Seminari de Vic, hi ha una jornada de
formació sobre el Vaticà II adreçada als
membres dels Consells de Pastoral parroquials.

& Interparroquial
• Dilluns vinent, dia 10 de desembre, a les 9 del

vespre, hi ha reunió de la Campanya
Solidària, a la Rectoria de Sant Feliu.

• Divendres vinent, dia 14 de desembre, a les 8 del
vespre, als locals de la Rectoria de Sant Feliu,
l’Hospitalitat de la Mare de Déu de Lurdes de
la Vall del Ges, convida a la pregària mariana
de cada mes. En aquesta trobada recordarem i
pregarem especialment per la Mercè Font,
membre de l’Hospitalitat que ens ha deixat.

• Dissabte vinent, dia 15 de desembre, a les 9 del
vespre, a la sala de reunions de Rocaprevera,
xerrada amb col·loqui obert, sota el títol:
“Parlem del Vaticà II”.

& Càritas Interparroquial
• Horari d’acolliment i atenció, cada dilluns, de 6 a

8 de la tarda, a la Rectoria de Sant Feliu.

• Dissabte vinent, dia 15 de desembre, a les 10 del
matí, al Seminari de Vic, hi ha una jornada de
formació adreçada a totes les persones
directives, voluntàries i tècniques del bisbat,
sobre “Càritas i el concili Vaticà II avui”.

& Parròquia de Sant Feliu
• Dimarts vinent, dia 11 de desembre, a 2/4 de 10 del

vespre, hi ha reunió dels animadors de cant
litúrgic de la parròquia, al pis de la Rectoria.

& Parròquia de Montserrat
• Cada dijous, a 2/4 de 9 del vespre, assaig del Cor

Parroquial, a l’església.

& Santuari de Rocaprevera
• Cada dijous, a 2/4 de 10 del vespre, assaig del Cor

de Rocaprevera, al Santuari.

• Dimecres vinent, dia 12 de desembre, a 2/4 de 10
del vespre, a la sala de reunions del Santuari, hi
ha reunió de la Comissió parroquial per al
Santuari.

Full i Diàleg: 0,50 €


