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III: «Ve el qui és més poderós que jo», diu Joan
L’evangeli de Lluc (Lc 3,10‐18) vol explicar la predicació que fa Joan quan respon a la
pregunta de la gent: «què hem de fer?». Potser esperaven receptes, fàcils o difícils, de
coses a fer. Joan –com també farà Jesús– diu amb fermesa que el més important és
“com hem de ser”, i per això parla de conversió i ho concreta: cal ser capaços de
compartir fins que tothom tingui tot el que necessita per a viure, cal ser justos d’acord
amb la justícia de Déu, cal ser honrats des del fons del cor.
Joan sap molt bé que ell no pot pas donar res a la gent més enllà d’uns bon consells. Ell
no és pas el Messies com sospitaven erròniament, i sap dir‐ho ben clar. El qui donarà
l’Esperit que fa falta per a fer possible la salvació és el qui ve
després d’ell, Jesús. Cal esperar‐lo amb deler! Cal saber que
–com diu el profeta Sofonies (So 3,14‐18a)– «el Senyor, el teu
Déu, el tens a dintre, com a Salvador poderós». Quan el
deixem arribar al fons del nostre cor succeirà el que diu Pau,
que «la pau de Déu, que sobrepassa el que podem entendre,
guardarà els vostres cors i els vostres pensaments en Jesucrist» (Fl 4,4‐7). I serà Nadal!

Per al nostre Advent…:
• Dijous, dia 20 de desembre, a les 9 del vespre, hi haurà la Celebració comunitària de la Penitència, a la
parròquia de Sant Feliu.

Catequesi i Missa Familiar
A l’agenda d’aquest Diàleg veureu que convoquem per al dissabte, dia 22 de desembre, a les 7 de
la tarda, a la Missa Familiar a Montserrat conjunta de les parròquies de la Vall del Ges, i abans –de
5 a 6 de la tarda– convoquem els pares de primer curs per a fer una sessió amb ells, aquesta vegada
sobre l’any litúrgic i el Nadal. Al mateix temps els nens i nenes estan fent el seu grup quinzenal.
I després participem a la…:

Inauguració dels Pessebres a Montserrat
Dissabte vinent, dia 22 de desembre, després de la Missa Familiar conjunta de
totes les parròquies de la Vall, de les 7 de la tarda, a l’església de la parròquia
de Montserrat, hi haurà la inauguració de l’exposició de diorames i pessebres,
amb una cantada de nadales a càrrec del Cor de la parròquia i una torronada.
És el fruit del treball que el Grup de Pessebristes de la parròquia han estat
duent a terme aquests darrers mesos. L’exposició de pessebres es podrà visitar
durant tots aquests dies de les festes de Nadal.
parroquiesdetorello.com

parroquiesdetorello@gmail.com

Les Misses de Nadal
Recordeu que hi ha una única Missa la nit de Nadal, a les 12 de la nit, a la parròquia de Sant Feliu, conjunta
de les dues parròquies.
La Missa del dia de Nadal, de les 12 del migdia, de la parròquia de Montserrat, serà transmesa per internet i
es podrà seguir a aquesta adreça: www.osonastream.tv
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 15

Misses per celebrar
Diumenge 16

10: Germans Ausió Verdaguer.
Concepció Puigbó Raulet (cap d’any)

Diumenge 23

10:

19: Josep Xampró i Pilar Eneriz.
Dolors Cutrina (2n aniv.)

Diumenge 16

12: Carme Comas (cap d’any)

Dimarts 18

9: Pol Bau Rubinat

Dijous 20

9: Ànimes

Dissabte 22

19: Família Camprubí Cot

Diumenge 23

12: Josep Bover Espígol (2n aniv.)

& Enterraments
• Diumenge, dia 9 de desembre: Concepció Darnés
Francàs, 94 anys.
• Dimarts, dia 11 de desembre: Martirio Sánchez
Salmerón, 85 anys.
& Col·lectes
• Dissabte, dia 8 de desembre: 95,28 €.
• Diumenge, dia 9 de desembre: 35,44 €.
• Donatius: 55,00 €.
• 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 15

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

20: Ànimes

Diumenge 16

11: Joan Domènech Costa (9è aniv.)

Dilluns 17

19: Ànimes (Roser)

Dimecres 19

19: Pol Bau Rubinat

Divendres 21

19: Neus Vila València.
Josep Albert Escoda i Josep Escoda

Dissabte 22

20: Família Vivet Farrés

Diumenge 23

11: Ramon Serrallonga

& Col·lectes
• Dissabte, dia 8 de desembre: 110,34 €.
• Diumenge, dia 9 de desembre: 101,06 €.
• Donatius: 5,00 €.
• Donatius, Càritas: 50,00 €.

AGENDA
& Interparroquial
• Dimarts vinent, dia 18 de desembre, a les 9 del
vespre, hi ha reunió de l’equip de la
Campanya Solidària, a la Rectoria de Sant
Feliu, per mirar de deixar ben definits els
objectius de la pròxima Campanya.
& Càritas Interparroquial
• Horari d’acolliment i atenció, cada dilluns, de 10
del matí a 12 del migdia, a la Rectoria de Sant
Feliu.
• Dilluns vinent, dia 17 de desembre, a les 9 del
vespre, hi ha reunió del Consell de Càritas
interparroquial, a la Rectoria de Sant Feliu.
& Parròquia de Sant Feliu
• Divendres vinent, dia 21 de desembre, a les 9 del
vespre, a l’església de Sant Feliu acollim el
Concert de Nadal de la Coral Lloriana Jove,
amb direcció d’Eva Mayo i Judit López.
& Parròquia de Montserrat
• Cada dilluns, a 1/4 de 9 del vespre, assaig del Cor
Parroquial, a l’església.
• Dissabte vinent, dia 22 de desembre, de 5 a 6 de la
tarda, a l’església de la parròquia de Montserrat,
hi ha la trobada de la Catequesi Familiar amb
els pares i mares i amb els infants de primer curs.
• I el mateix dissabte, dia 22 de desembre, a les 7 de
la tarda, hi ha la Missa Familiar, que celebrem
de conjunt totes les parròquies de la Vall del Ges.
& Santuari de Rocaprevera
• Cada dijous, a 2/4 de 10 del vespre, assaig del Cor
de Rocaprevera, al Santuari.
Full i Diàleg: 0,50 €

