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II: «I tothom veurà la salvació de Déu»

Amb  el  ressò  encara  de  la  festa

solemne  i  joiosa  de  la  Immaculada

Concepció  de Maria,  entrem  en  la

segona etapa del camí d’Advent. El

protagonista  és  Joan  el  Baptista,  amb  la  presentació  ben

peculiar i característica que ens en fa Lluc, l’evangelista que

ha volgut fer la narració ordenada de tot el que va succeir en

Jesús. No  és  estrany,  per  tant,  que  ens  faci  la  datació,  el

màxim  d’acurada  possible,  de  quan  i  on  van  succeir  els

esdeveniments  d’aquest  precursor  que  ens  vol  explicar.

Quina categoria que té quan, després d’haver‐lo datat, diu

que predicava «un baptisme de conversió per obtenir el perdó

dels pecats» (Lc 3,1‐6).

Fent això estava complint el que els profetes havien demanat

des de sempre en el sentit que cal treure tots els obstacles que

les persones hem posat, en nosaltres i entre nosaltres, que no

ens permeten veure la salvació que ve de Déu, o, a l’inrevés,

veure Déu que ve a salvar‐nos,  i preparar el  terreny per a

aquesta  trobada  salvadora. Ho diu  el profeta Baruc  en  la

primera lectura d’avui (Ba 5,1‐9). Com n’és de suggerent el

seu clam en el sentit que «s’abaixin els turons més alts i les

muntanyes perpètues, que s’omplin les fondalades i s’anivelli

la terra» perquè tots som iguals als ulls de Déu i només vivint‐ho així veurem la salvació.

En l’evangeli, Lluc ens ho diu des del text lapidari d’Isaïes per explicar‐nos que això és el que està fent Joan

el Baptista: «Una veu crida en el desert: Obriu una ruta al Senyor, aplaneu‐li el camí… i tothom veurà la

salvació de Déu.» De fet, ¿no és aquest clam el que ha d’arribar també fins a nosaltres, com una invitació

insistent per a retrobar la germanor entre nosaltres que ens permeti veure Déu? Traiem del nostre cor, i del

nostre entorn el que ens diferencia i ens separa dels germans. Aleshores serà Nadal!

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.



Un concert per Càritas
Dissabte vinent, dia 15 de desembre, a 2/4 de 8 del vespre, al teatre del Casal de Sant

Feliu, de  la Plaça Nova, hi haurà un concert a càrrec de  la Coral Lloriana de Sant

Vicenç de Torelló, sota la direcció de Lupe Monsó, i Oriol Roca al piano. Els donatius

que es facin aniran a favor de Càritas interparroquial.

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 8 19: Família Prat Bruguera
Diumenge 9 12: Ramon Sala Ayats (cap d’any)
Dimarts 11 9: Teresa Ventura
Dijous 13 9: Ànimes
Dissabte 15 19: Josep Xampró i Pilar Eneriz.

Dolors Cutrina (2n aniv.)
Diumenge 16 12: Carme Comas (cap d’any)

& Col·lectes
• Diumenge, dia 2 de desembre: 101,06 €.
• Llantions, mes de novembre: 93,77 €.
• Donatius, Càritas: 50,00 €.

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 8 20: Ànimes
Diumenge 9 11: Ramon Serrallonga
Dilluns 10 19: Ànimes
Dimecres 12 19: Ànimes
Divendres 14 19: Ànimes
Dissabte 15 11: Ànimes
Diumenge 16 11: Joan Domènech Costa (9è aniv.)

& Baptismes
• Diumenge, dia 2 de desembre: Queralt Tuneu

Carrera, filla de Jordi i Anna.

& Enterraments
• Dissabte, 1 de desembre: Dolors Coma Camps, 96

anys.
• Dimecres, 5 de desembre: Filomena Font

Suriñach, 92 anys.

& Col·lectes
• Diumenge, dia 2 de desembre: 168,67 €.
• Col·lectes Residència: 269,00 €.
• Donatius: 420,00 €.

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 938590340 i 938590637

Misses per celebrar
Diumenge 9 10: Família Bach Illamola.

I per una intenció
Diumenge 16 10: Germans Ausió Verdaguer.

Concepció Puigbó Raulet (cap d’any)

A G E N D A

& Arxiprestal
• Dilluns vinent, dia 10 de desembre, 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 14 de desembre, a les 9 del

vespre, hi ha trobada de formació amb l’equip
de catequistes, a la sala de reunions de
Rocaprevera. Continuem el cicle de formació
sobre els Pares de l’Església. Com sempre, la
trobada és ben oberta a tothom.

& 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
• Dimarts vinent, dia 11 de desembre, a les 9 del

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

& 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.

Full i Diàleg: 0,50 €


