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I: Quan tot això comenci a succeir…, alceu el cap
ben alt…!
Entrem al temps d’Advent, el temps
litúrgic d’espera d’aquell que vingué
(en el passat), del que ve (avui i sempre) i del que vindrà (en
el futur) a la nostra vida: el Senyor Jesús!
Tornaran a ressonar a les nostres oïdes el clam dels profetes:
Jeremies, Baruc, Sofonies, Miques, Isaïes…; la vida i el
missatge del precursor, Joan Baptista; i sobretot la figura de
Maria, la Mare de Déu, la que amb la seva disponibilitat va
fer possible l’entrada de Déu en la història, fet home com
nosaltres, en el misteri de Nadal. En la solemnitat que
celebrem dissabte –el dia 8– , la seva Immaculada Concepció,
podrem repetir que així com Eva «ha estat la mare de tots els
qui viuen» (Gn 3,9‐15,20), Maria és “la mare de tots els qui
creuen”, fins arribar a cadascun de nosaltres.
Mentrestant, avui, en el diumenge que assenyala la primera
etapa, sentirem la crida a l’esperança indefallent des del llibre
de l’evangeli de Lluc (Lc 21,25‐28.34‐36) que ens ocuparà tot
aquest any litúrgic en el cicle de lectures que avui comencem.
Que no hi hagi res que pertorbi aquesta esperança, que no
quedem enganxats en les mesquineses dels esdeveniments que succeeixen i que volen omplir la nostra vida.
Perquè «quan tot això comenci a succeir, alceu el cap ben alt, perquè molt aviat sereu alliberats.» Ara bé,
«estigueu atents sobre vosaltres». És a dir, vetllem per la nostra vida, sapiguem descobrir la presència de Déu
que ens ha vingut a trobar fent‐nos persones noves, que ens ve a trobar per a renovar‐nos cada dia, i espera
trobar‐nos a punt quan ens vingui a buscar definitivament per a prendre’ns amb Ell. Mentrestant tinguem el
cor posat ja en el cel. Tinguem la certesa que «El‐Senyor‐és‐el‐nostre‐bé», com diu el profeta (Jr 33,14‐16).

Per al nostre Advent…:
• Dijous, dia 13 de desembre, a les 9 del vespre, hi haurà la Pregària interparroquial d’Advent,
a la parròquia de Montserrat.
• Dijous, dia 20 de desembre, a les 9 del vespre, hi haurà la Celebració comunitària de la
Penitència, a la parròquia de Sant Feliu.
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El “Diàleg” de les parròquies a la ràdio
Dissabte vinent, dia 8 de desembre, d’1 a 2 del migdia, podeu escoltar el programa de ràdio “Diàleg
de les parròquies” per Ràdio Ona, al 107.4 de la FM. La repetició és el dimarts, dia 11 de desembre,
de 8 a 9 del vespre.
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.
F 938590340

Misses per celebrar
Dissabte 1

19: Família Malavé

Diumenge 2

12: Miquel Salarich (17è aniv.)

Dimarts 4

9: Domènec Vila Soldevila

Dijous 6

9: Ànimes

Divendres 7

19: Ànimes

Dissabte 8

12: Família Prat Bruguera

Diumenge 9

12: Ànimes

& Enterraments
• Dimarts, 27 de novembre: Lluís Comas Gorchs, 84
anys.
• Dimecres, 28 de novembre: María Payán Ocaña, 86
anys.
& Col·lectes
• Diumenge, dia 25 de novembre: 111,84 €.

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.
F 938590340

Misses per celebrar
Dissabte 1

20: Ànimes

Diumenge 2

11: Ramon Serrallonga (2n aniv.)

Dilluns 3

19: D. i J. Feixas

Dimecres 5

19: Ànimes

Divendres 7

20: Ànimes

Dissabte 8

11: Ànimes

Diumenge 9

11: Ramon Serrallonga

& Enterraments
• Divendres, 23 de novembre: Benvingut Mas Faja,
82 anys.
• Dilluns, 26 de novembre: Marc Puigdemunt
Ferrer, 45 anys.
• Dimarts, 27 de novembre: Antònia Rigau Cerdà,
89 anys.
• Dimecres, 28 de novembre: Maria Pilar Tuneu
Farré, 55 anys.
& Col·lectes
• Diumenge, dia 25 de novembre: 109,88 €.
• Lampadaris: 175,08 €.

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 938590340 i 938590637

Misses per celebrar
Diumenge 2

10: Família Vila Porta

Dissabte 8

10: Conxita Alabern Camprodon.
Margarita Arrey (cap d’any)

Diumenge 9

10: Família Bach Illamola.
I per una intenció

& Col·lectes
• Mes de novembre: diumenge, dia 4: 68,74 €;
diumenge, dia 18: 36,85 €; diumenge, dia 25:
28,27 €. Lampadaris d’aquest mes: 640,38 €.

AGENDA
& Interparroquial
• Dijous vinent, dia 6 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.
& Càritas Interparroquial
• Horari d’acolliment i atenció, cada dilluns, de 10
del matí a 12 del migdia, a la Rectoria de Sant
Feliu.
& Parròquia de Sant Feliu
• Dimecres vinent, dia 5 de desembre, a les 8 del
vespre, hi ha reunió de la Junta del Casal de
Sant Feliu al mateix Casal.
& Parròquia de Montserrat
• Cada dilluns, 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.
• Dimarts vinent, dia 4 de desembre, a les 9 del
vespre, a la sala de reunions del Santuari, hi ha
reunió de la Comissió parroquial per al
Santuari, de conjunt amb els pabordes,
l’equip que ha preparat l’Aplec, per a tancar tot el
referent a l’aplec passat i començar a preveure el
de l’any vinent.

Full i Diàleg: 0,50 €

