
Estigueu alerta, vetlleu, perquè no sabeu quan serà el moment 

Avui, en aquest diumenge primer d'Advent, l'Església comença a 
recórrer un nou any litúrgic. Entrem, per tant, en uns dies d'especial 
expectació, renovació i preparació. En l’evangeli d’avui (Mc 13,33-
37) Jesús adverteix que no sabem quan serà el moment en què el 
nostre Déu ens cridarà. Sí, en aquesta vida hi ha un moment decisiu. 
Quan serà? No ho sabem. El Senyor ni tan sols volgué revelar el 
moment en què s'hauria de produir el final del món.  En fi, tot això ens 
mena envers una actitud d'expectació i de conscienciació: «No fos cas 
que arribés sobtadament i us trobés dormint» (Mc 13,36). El temps en 
aquesta vida és temps per al lliurament, per a la maduració de la 
nostra capacitat d'estimar; no és pas un temps per a l'entreteniment. És 
un temps de “nuviatge” com a preparació per al temps de les “noces” 
en el més enllà en comunió amb Déu i tots els sants. La vida, però, és 
un constant començar i recomençar. El fet és que passem per molts 
moments decisius: potser cada dia, cada hora i cada minut han 
d'esdevenir un temps decisiu. Molts o pocs, però —en definitiva— 
dies, hores i minuts: és aquí, en el moment concret, on ens espera el 
Senyor. «En la vida nostra, en la vida dels cristians, la conversió 
primera —aquest moment únic, que cadascú recorda i en el qual hom 
veu clarament allò que el Senyor ens demana— és important; però 
encara són més importants, i més difícils, les successives 
conversions» (Sant Josep Maria). En aquest temps litúrgic ens 
preparem per celebrar el gran “adveniment”: la vinguda del Nostre 

Salvador. “Nadal”, “Nativitas”: tant de bo que cada jornada de la nostra existència sigui un “naixement” a la vida 
d'amor! Potser fer de la nostra vida un permanent “Nadal” sigui la millor manera de no dormir. La nostra Mare Santa 
Maria vetlla per nosaltres! 

[Recordatori] La campanya de Càritas Aquest any el grup joguines de 
Càritas, degut a les circunstàncies que vivim, no activarem el projecte “Una joguina, un somni”, no 
obstant això, farem la campanya entregant als nens un lot de joguines noves i reciclades. Per tant, 
les persones i famílies que vulguin colꞏlaborar, podran fer entrega de joguines noves o reciclades, el 
dilluns i dimarts de 10 a 12 al local de Càritas, a la rectoria de Sant Feliu. 
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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.   
93 859 03 40  

  

Misses per celebrar  
Dissabte 28    19:  
Diumenge 29 12: Miquel Salarich (19è aniv.) 
Dimarts 1  9: --------- 
Dijous 3 9: --------- 
Dissabte 5     19:   

  
 

Col·lectes   

• Diumenge, dia 22 de novembre: 97,22 €  

 

 

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 del migdia.  Tel: 93 859 03 40 

 
Misses per celebrar  

Dissabte 28    20:  
Diumenge 29 11: Ramon Serrallonga Tort 
                            Jaume Roura Sala 
                            Germanes difuntes dels Sagrats Cors 
Dilluns 30 19: ------- 
Dimecres 2 19: ------- 
Divendres 4  19: ------- 
Dissabte 5       20: -------- 

 
 
Col·lectes  

• Diumenge, dia 22 de novembre: 120,14 € 

 

Enterraments 

 Dijous, dia 19 de novembre: Ramon Oriol 
Espadamala, 77 anys 

 

 

 

SANTUARI DE ROCAPREVERA 

 
 Horari de misses  
• Diumenges i festes: a les 10 del matí.  
Despatx:  a la parròquia de Sant Feliu o de Montserrat.   
93 859 03 40  
  
Missa per celebrar 
Diumenge 29     10:  Família Vila-Porta 

 

Col·lectes   

• Diumenge, dia 22 de novembre: 49,96 €  

• Lampadaris: 265,79 € 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 

 
 
 

                                        
 

 
 
 
 
 
 
 

 Full i Diàleg: 0,60 € 
 

 

 

AGENDA  
   
Activitats  Interparroquials  

 Càritas: Horari d'acolliment i atenció, 
cada dilluns, de 10 del matí a 12 del migdia, 
a la rectoria de Sant Feliu. 

 
 Dijous vinent, dia 3 de desembre, a les 8 del 

vespre, a l'església de Sant Feliu, a la 
capella del Santíssim, l'Hospitalitat de la 
Mare de Déu de Lurdes convoca la 
pregària mariana de cada mes.  

 
 Inscripcions a la catequesi 
 

Podeu continuar inscrivint els vostres fills i 
filles a la catequesi els dies del despatx 
parroquial:  
- a la parròquia de Montserrat, cada  

divendres de 8 a 9 del vespre, al  
despatx del Centre Cívic 

- a la parròquia de Sant Feliu, dilluns de 
8 a 9 del vespre i dimecres d'11 a 1 del 
migdia, al despatx parroquial de Sant 
Feliu.  

 
Feu-ho saber! Per qualsevol dubte o si necessiteu 
altres informacions, podeu trucar al 93 859 03 40 
o al 623 39 77 13 


