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Llum que es reveli a les nacions,                                       
                                            glòria d’Israel, el vostre poble

Quaranta dies després del Naixement de Jesús –el dia 2 de febrer– celebrem la festa de la Presentació de Jesús
al Temple d’acord amb el relat que tenim en l’evangeli de Lluc (Lc 2,22‐40). Enguany s’escau en diumenge, cosa
que permet celebrar‐la solemnement. És una festa de llum al costat de la Vetlla Pasqual. En aquesta és la llum
del Crist ressuscitat la que il∙lumina la llum de cadascú i, per tant, el temple. Amb la resurrecció, Déu dóna la
llum de Jesús als homes. Avui, en canvi, és la petita llum de les nostres candeles enceses, simbolitzant la nostra
petita vida, la que fa llum per rebre el Fill de Déu en la nostra vida. Amb l’Encarnació Déu necessita de la
nostra llum per a ser un dels nostres. Així ho simbolitzem en cadascuna de les nostres celebracions. De fet
estem  fent  el  que  van  fer  aquells  dos  ancians,  Simeó  i Anna,  quan  van  rebre  l’infant  Jesús  al  temple
acompanyat de Maria i de Josep que venien a oferir per ell el sacrifici dels pobres: dues tórtores o dos colomins.
I així ells van rebre –anticipadament– la llum pasqual que venia d’aquell nen. Simeó el proclama com «llum
que es reveli a les nacions, glòria d’Israel, el vostre poble» i confessa que els seus ulls han vist la llum de la
salvació. No és estrany que li anticipi a Maria que el seu Fill serà «una senyera combatuda, i a tu mateixa una
espasa et traspassarà l’ànima». És l’anunci del pas de Pasqua. Anna, al seu torn, «donava gràcies a Déu i
parlava del nen a tots els qui esperaven el temps en què Jerusalem seria redimida.»

Rebem  també nosaltres Déu  en  la nostra vida. Fem‐li  llum. Deixem‐lo que  creixi  i que  ens doni  el  seu
enteniment. Adonem‐nos com «Déu li ha concedit el seu favor» i així al seu costat tot acompanyant‐lo serà Ell
qui ens anirà il∙luminant la vida i l’anirà fent nova i diferent, fins arribar a la plenitud del seu misteri pasqual
quan la llum de Déu trenqui la foscor del món dels homes.



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 1 19:
Diumenge 2 12: Rosa Riera Garganta (5è. aniv.)
Dimarts 4 9: Domènec Vila Soldevila i família
Dijous 6 9:
Dissabte 8 19: Frederic Masferrer i Carolina Arisa
Diumenge 9 12: Rosa Riera Garganta (5è. aniv.)

& Enterraments
• Dimarts, dia 28 de gener: Joan Saborit

Puigdemunt, 86 anys.

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 1 20:
Diumenge 2 11: Josep Llach Aumatell (14è. aniv.)
Dilluns 3 19: Mn. Xavier Bardolet Sellarès
Dimarts 4 19:
Dimecres 5 19:
Dijous 6 19: Dolors Darnés Subiranas
Divendres 7 19:
Dissabte 8 20:
Diumenge 9 11: Josep Bassas Guillamet (4t. aniv.) i

Hermínia Bassas Guillament (5è. aniv.)

& Col·lectes
• Diumenge, dia 26 de gener: 187,70 €.

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.

& Col·lectes
• Mes de gener: dimecres, dia 1: 12,67 €; diumenge,

dia 5 i dilluns, dia 6: 34,62 €; diumenge, dia 12:
22,10 €; diumenge, dia 19: 20,20 €; diumenge,
dia 26: 23,70 €.

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
Diumenge 2 10: Núria Serra Puig (8è. aniv.)
Diumenge 9 10:

& Col·lectes
• Mes de gener: dimecres, dia 1: 54,60 €; diumenge,

dia 5: 55,50 €; dilluns, dia 6: 46,40 €; diumenge,
dia 12: 51,78 €; diumenge, dia 19: 43,50 €;
diumenge, dia 26: 53,70 €. Lampadaris d’aquest
mes: 662,02 €.

A G E N D A

& Interparroquial
• Divendres vinent, dia 7 de febrer, 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, convoca la pregària mariana
de cada mes.

• • Divendres vinent, dia 7 de febrer, a 2/4 de 10 del
vespre, hi ha trobada de formació bíblica amb
l’equip de catequistes, a la sala de reunions de
Rocaprevera. Continuem el treball de lectura de
l’evangeli de sant Joan que tenim iniciat. La
trobada és oberta a tothom.

• Dissabte vinent, dia 8 de febrer, a les 9 del vespre, a
la Sala de reunions del Santuari de Rocaprevera, hi
ha la trobada bíblica amb els lectors i tot
aquell que vulgui assistir-hi, per a aprofundir
sobre les lectures dels diumenges. Tothom hi pot
venir.

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

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

• Dilluns vinent, dia 3 de febrer, a les 9 del vespre, hi
ha reunió del Consell de Càritas
interparroquial, a la Rectoria de Sant Feliu.

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

Parroquial, a l’església.

• Dissabte vinent, dia 8 de febrer, a 3/4 de 6 de la
tarda, a l’església parroquial, hi ha la Catequesi
Familiar amb els pares i mares dels infants de
primer curs. Tot seguit, a les 7, hi ha la Missa
Familiar.

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

de Rocaprevera, al Santuari.

Full i Diàleg: 0,50 €


