
 

Avui celebrem el segon diumenge d’Avent, de l’any B 

Iniciem la segona setmana d’Advent, el nostre camí personal i comunitari de 

preparació de la festa de Nadal amb les paraules del profeta Isaïes: Consoleu el 

meu poble. Déu es manifesta en aquest camí que cal fer a nivell personal i 

col·lectiu consolant, per així poder superar les conseqüències de la crisi 

provocada per la Covid-19, amb esforç i sobretot amb un amor esperançat.  

D’altra banda, en ple temps d’Advent el calendari cristià ens oferiex la festa de 

la Immaculada Concepció de la Verge Maria, la festa que celebrarem aquest 

dimarts vinent, dia 8 de desembre. La Conceptició Immaculada és una gràcia 

única concedida a ella, però cal tenir present que no la blinda contra el 

possible mal ús de la seva llibertat, perquè no la fa una autòmat, continua 

essent una persona humana lliure, sotmesa també com tothom a la prova, a la 

temptació. Maria, però és mantingué sempre fidel a Déu. «Que es faci en mi 

segons la vostra paraula» respon a l’àngel de l’anunciació. Aquest serà el 

lema de tota la seva vida, unida íntimament a Jesús, el seu Fill i Salvador. 

Aquesta festa, per tant, ens fa descobrir la iniciativa salvadora de Déu per 

mitjà de persones concretes: ens elegí en Ell abans de crear el món i com la 

posterior disponobilitat de Maria permet de culminar la història de la salvació 

amb el naixement i resurrecció de Jesús i fer realitat, com ens ha dit la segona 

lectura que en Ell hem rebut la nostra part en l’herència: la vida eterna.  

En aquest temps d’Advent, mirem Maria i marxem amb ella pels camins de l’espera del Senyor que es manifestarà  

enmig nostre la nit de Nadal. Invoquem la seva ajuda, perquè, com ella, sapiguem dir amén, fent la nostra vida una 

resposta a la voluntat de Déu. Que aquesta festa ens ajudi a ser una mansió digna de Jesús. 

 

El “Diàleg” de les parròquies a la ràdio 

 

Dissabte vinent , dia 12 de setembre, de 9 a 10 del matí i 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 8 a 9 del vespre. 
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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 5    19:  

Diumenge 6 12: Matrimoni Jaume Madorell i Dolors         
Valls 

Dimarts 8 9: Domènec Vila Soldevila i família 

Dijous 10 9:  

Dissabte 12     19: Fernando Jímenez Martínez  

 

Col·lectes   

• Diumenge, dia 29 de novembre: 55,15 €  

• Lampadaris: 35,90 € 

 

Enterraments   

 Divendres, dia 27 de novembre: Daniel Pujolasos 
Prat, 91 anys 

 Divendres, dia 27 de novembre: Ramon Serra 
Comellas, 79 anys 

 

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 5   20:  

Diumenge 6 11:  

Dilluns 7 19:  

Dimecres 9 19:  

Divendres 11 19:  

Dissabte 12      20: Joan Autonell Meix 

                            Esposos Andrés Pérez i Nicolasa  

                            Rodríguez 

                            

 

Col·lectes  

• Diumenge, dia 29 de novembre: 205,13€ 

• Lampadaris: 41,69 € 

• Donació a Càritas: 100 € 

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 6     10:  Família Salirich Plana 

Dimarts  8       10:  Conchita Alabern Camprodon 

                             Margarita Arrey Adam (3r aniv.) 

                                    
 

Col·lectes   

• Diumenge, dia 29 de novembre: 37,50 €  

• Lampadaris: 199,04 € 

  

 

HORARI DE MISSES A LA FESTA DE LA 
IMMACULADA CONCEPCIÓ 
 
 Dilluns, dia 7: missa anticipada 

- A les 7 del vespre: a Montserrat 

- A les 8 del vespre: a Sant Feliu 

 

 Dimarts, dia 8: missa de la festa 

- A les 10: Rocaprevera 

- A les 11: A Sant Feliu 

- A les 12: A Montserrat 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 

                                

 
 
 
 
 

  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. 
 
 

 


