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I: L’Advent més llarg possible

Com  que  aquest  any  el  dia  de  Nadal  s’escau  en

diumenge,  tenint  present  que  el  temps  d’Advent

comprèn  els  quatre  diumenges  anteriors,  estem

començant el temps d’Advent més llarg possible: seran

quatre setmanes senceres! Recordem que canviem de

cicle de lectures; aquest any l’evangelista és Mateu. Uns

personatges ens acompanyaran com cada any durant el

temps  d’Advent: Maria,  Josep,  Joan  Baptista…  i  al

costat  d’ells  una  preferència  pel  profeta  Isaïes  que

ocuparà les primeres lectures de cada diumenge. Avui els textos bíblics ens posen davant els ulls la vinguda

definitiva del Senyor a la nostra vida, al nostre món. Volem estar a punt i vetllar perquè sabem que Ell ve i es

fa present contínuament a la nostra vida ordinària, la de cada dia, per estar amb nosaltres i ajudar‐nos a ser

tal com Déu voldria que fóssim i, per tant, a construir un món que sigui cada vegada més aquell paradís que

Déu havia volgut des de la creació del món. Ho explica Isaïes a la primera lectura (Is 2,1‐5). Hem d’ajudar a

«posar pau entre les nacions» i arreu; cal que «es forgin relles de les espases i falçs de les

llances»; així «caminem a la llum del Senyor». Cal –en frase de Pau, a l’altra lectura (Rm

13,11‐14a)– que malden per «comportar‐nos dignament com a ple dia». ¿Ens  trobarà a

punt?,  es  pregunta  Jesús  (Mt  24,37‐44).  ¿Estem  a  punt  per  a  saber‐lo  veure  en  els

esdeveniments de cada dia, des d’on ens convida a vida nova? Per això fem Advent, i…

• Cada dia, a l’Eucaristia, fem una petita reflexió d’Advent.

• Dijous, dia 15 de desembre, a les 9 del vespre, hi haurà la Pregària interparroquial d’Advent, a

la parròquia de Montserrat.

• Dijous, dia 22 de desembre, a les 9 del vespre, hi haurà la Celebració comunitària de la Penitència,

a la parròquia de Sant Feliu.

Tingueu present des d’ara de cara al Nadal que en el Consell Pastoral interparroquial, després de parlar‐ne

molt, ja fa un parell d’anys que es va decidir que a Torelló celebraríem una sola Missa la nit de Nadal, a les 12

de la nit, conjunta de les dues parròquies i que ho aniríem fent un any a cada parròquia. Aquest a Sant Feliu.

Formació bíblica

Dissabte vinent, dia 3 de desembre, a les 9 del vespre, a la sala de reunions del Santuari

de Rocaprevera, hi ha la trobada mensual que convoquem amb els lectors, i tots aquells

que  hi  vulgueu  venir,  per  aprofundir  sobre  les  lectures  bíbliques  dels  diumenges.

Aprofitem‐ho!



Ha mort mn. Josep Torras Bacardit

Havia estat vicari a la nostra parròquia de Sant Feliu els anys 1962 i 1963, moment en el qual anà

a exercir a Argentina i, després d’un període a Campdevànol, va estar també a Veneçuela. En

tornar va estar a entre altres llocs a Sant Fructuós del Bages i a Valldaura de Manresa. Morí

divendres passat, dia 18, i el dilluns dia 21 se celebrà la missa exequial a la parròquia del Carme

de Manresa. Al cel sia!

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 26 19: Ciriaco Vicente i Maria Chueca
Diumenge 27 12: Miquel Salarich (15è aniv.)
Dimarts 29 9:
Dijous 1 9: Família Boixader Casademunt
Dissabte 3 19: Família Sánchez Bueso
Diumenge 4 12:

& Enterraments
• Diumenge, dia 20 de novembre: Josefa Jordán

Lázaro, 86 anys.
• Dimecres, dia 23 de novembre: Magdalena

Jubanteny Carles, 93 anys.

& Col·lectes
• Diumenge, dia 20 de novembre: 111,95 €.

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 26 20: Francesc Ayats Colom (cap d’any)
Diumenge 27 11: Miguel Rubia Fernández (cap d’any) i

Agustina Soldevila Puig (cap d’any)
Dilluns 28 19:
Dimarts 29 19:
Dimecres 30 19:
Dijous 1 19:
Divendres 2 19: Ànimes
Dissabte 3 20:
Diumenge 4 11:

& Enterraments
• Dijous, dia 17 de novembre: Claudi Salarich

Planas, 75 anys.

& Col·lectes
• Diumenge, dia 20 de novembre: 110,00 €.
• Col·lectes Residència: 218,00 €.
• Donatius: 20,00 €.

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 27 10:
Diumenge 4 10:

A G E N D A

& Arxiprestal
• Dimecres vinent, dia 30 de novembre, a les 11 del

matí, hi ha la reunió periòdica dels preveres
de l’arxiprestat a la parròquia de l’Esquirol.

& Interparroquial
• Divendres vinent, dia 2 de desembre, a les 8 del

vespre, a l’església de Sant Feliu, a la capella del
baptisteri, l’Hospitalitat de la Mare de Déu de
Lurdes de la Vall del Ges, convoca la
pregària mariana de cada mes.

• Dissabte vinent, dia 3 de desembre, 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.

& Parròquia de Montserrat
• Cada dijous, a 1/4 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.

Full i Diàleg: 0,50 €


