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Or –rei–; encens –Déu–; mirra –home–
El text de la creació (Gn 1,16‐18) diu literalment: «Déu va fer els dos
grans llumeners: un de més gran que governés el dia i un de més petit
que governés la nit; va fer també les estrelles. Déu els col∙locà a la volta
del cel perquè il∙luminessin la terra, governessin el dia i la nit i
separessin la llum de les tenebres. Déu veié que tot això era bo.» I amb
això comença la història en el cor de la qual Déu hi posa l’home perquè
la vetlli i la governi.
Oi que s’entén que, quan convingui “salvar” aquesta creació, Déu
decideixi entrar ell mateix en la historia? Oi que és normal que la
salvació sigui per a tothom? Què té d’estrany que “la volta del cel”
serveixi en mans de Déu per a assenyalar que és Jesús qui il∙lumina la
terra, governa el dia i la nit i separa la llum de les tenebres?
Els mags, vinguts dels confins de la creació, moguts per allò que han
vist en el cel, amb l’or creuen que Jesús és el rei de l’univers, amb
l’encens el confessen Déu present en la història, i amb la mirra el
reconeixen home mortal. La salvació és universal!

Consell pastoral interparroquial
Dilluns vinent, dia 7 de gener, a les 9 del vespre, hi ha reunió del Consell pastoral interparroquial,
a la Rectoria de Sant Feliu. Hi ha la feina habitual de revisió del temps d’Advent i de Nadal i de
preparació ja de la Quaresma.
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Exposició de Diorames i Pessebres
A l’església de la parròquia de Montserrat hi ha l’exposició de diorames i pessebres que
han fet el Grup de Pessebristes de la parròquia. Està oberta els dies de festa de 12 a 2
del migdia i de 6 a 8 de la tarda. Visiteu‐la! Val la pena!

El “Diàleg” de les parròquies a la ràdio
Dissabte vinent, dia 12 de gener, 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 15 de gener, 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 5

19: Francisco Malavé Murillo (3r aniv.)

Diumenge 6

12: Pere Masdemunt

Dimarts 8

9: Antonio Sánchez Bueso

Dijous 10

9: Ànimes

Dissabte 12

19: Joan Quintana Costa (4t aniv.)

Diumenge 13

12: Família Codina Colell

& Col·lectes
• Diumenge, dia 30 de desembre: 90,70 €.
• Llantions, mes de desembre: 124,77 €.
• Dimarts, dia 1 de gener: 74,32 €.
• Donatius: 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 5

20:

Diumenge 6

11:

Dilluns 7

19: M. Teresa Pujol, vda. Vinyeta

Dimecres 9

19:

Divendres 11

19:

Dissabte 12

20: M. Teresa Pujol, vda. Vinyeta

Diumenge 13

11:

& Col·lectes
• Diumenge, dia 30 de desembre: 78,66 €.
• Col·lectes Residència: 325,00 €.
• Dimarts, dia 1 de gener: 76,43 €.
• Lampadaris: 114,83 €.
• Donatius: 480,00 €.

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 6

10: M. Teresa Pujol, vda. Vinyeta

Diumenge 13

10:

& Col·lectes
• Mes de desembre: diumenge, dia 2: 58,22 €;
diumenge, dia 9: 54,41 €; diumenge, dia 16:
54,91 €; diumenge, dia 23: 54,35 €; diumenge,
dia 30: 72,90 €. Lampadaris d’aquest mes:
836,30 €.

AGENDA
& Interparroquial
• Dilluns vinent, dia 7 de gener, a les 9 del vespre, hi
ha
reunió
del
Consell
Pastoral
Interparroquial, a la Rectoria de Sant Feliu.
• Divendres vinent, dia 11 de gener, 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 8 de gener, a les 9 del vespre, hi
ha reunió dels animadors de cant litúrgic de
la parròquia, al pis de la Rectoria.
• Dimecres vinent, dia 9 de gener, 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.
Full i Diàleg: 0,60 €

