
 

L’Advent arriba a la seva plenitud  

Amb aquest quart diumenge, l’Advent arriba a la seva plenitud, i 

l’Església intensifica la preparació pel gran esdeveniment de 

Nadal. Des del comencament d’Advent, les lectures que hem 

escoltat ens convidaven a la conversió i a preparar els camins del 

Senyor. Ara és un bon moment d’examinar-nos i de  mirar on 

arribem en aquest camí de santificació. Avui l’Església ens 

convida a fixar la nostra mirada en Maria en el moment que acull 

amb docilitat el missatge diví amb el seu “Sĺ” (veure l’evangeli 

d’avui: Lluc 1,26-38). Ens hem convidat a captar dos aspectes 

essencials de la seva actitud, que és per nosaltres model de com 

preparar-nos pel Nadal. Abans de res la seva fe, la seva actitud de 

fe que consisteix en escoltar la Paraula de Déu per abandonar-se a 

aquesta Paraula amb plena  disponibilitat de ment i de cor.  

Divendres vinent celebrem Nadal!  

D’aquí uns dies celebrem Nadal! Serà un Nadal diferent però malgrat tot, el 

celebrarem. Ja ho sabem, la festa de Nadal és la festa de casa, no només a casa 

nostre com família, sinó també a casa del Pare que vol  reunir tots els seus fills i 

salvar-los a través de la vinguda del seu fill Jesús. Ens ha nascut un noi, diu 

Isaïes. És el Fill de Déu, el germà gran de tota la humanitat, i Nadal és l’autèntica 

festa de la gran família dels fills de Déu. Celebrem aquestes festes entranyables 

en comunió amb tots els nostres, en comunió amb tothom. Avui el món és la casa 

comuna, procurem que sigui una casa acollidora, confortable, ecològica. Deixem 

a fora la contaminació de l’egoisme, l’enveja, el ressentiment, l’afany de domini, 

la imposició dels nostres criteris, del nostre valer per damunt dels altres. Obrim, 

en canvi, les portes de casa a la comprensió, al diàleg franc i respectuos, al perdó, 

a la reconciliació. Llavors convertirem el món en un autèntic pessebre, en el qual tothom camini a la llum de 

la bondat de Déu que avui ens ha aparegut enmig nostre en la persona de l’infant Jesús. Des del pessebre, 

Jesús proclama, amb humil poder, la crida a compartir amb els últims, el camí cap a un món més humà i 

fratern, on ningú no en sigui exclòs ni marginat.  
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HORARI DE LES MISSES DEL DIA DE NADAL  
 

Aquest any, hi ha una “única Missa la nit de Nadal, a les  8 del vespre a la parròquia de Sant Feliu”, 
conjunta de les dues parròquies. 
 
El dia de Nadal: 
                     - A les 10 del matí: missa al santuari de Rocaprevera 
                     - A les 11 del matí: missa a la parròquia de Sant Feliu 
                     - A les 12 del matí: missa a la parròquia de la Mare de Déu de Montserrat 
                     - A la 1 del migdia: missa a Vilaseca 

 
PARRÒQUIA DE MONTSERRAT  
 
 Horari de les 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   

Tel. 93 859 03 40  

 

Misses per celebrar  
Dissabte 19     20: Missa a Sant Feliu, a les 8 del vespre  

Diumenge 20 12: Antoni Sánchez Bueso (40è aniv.) 

Divendres 25 12: Pere Albi Serra 

                             Ramon Camprubí 

Dissabte 26    20: Jaume Oms Boixader (15è aniv.) 

 

Enterraments  

 Dimecres, dia 9 de desembre: Carme Puig Vilà, 85 anys  

 Dijous, dia 10 de desembre: Ignacio Ramos Pérez,  

94 anys  

 

Col·lectes   

• Diumenge, dia 13 de desembre: 62,89 €  

 

PARRÒQUIA DE SANT FELIU  
 

Horari de les 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 19   20: Joan Autonell Meix 

                               Família Sánchez Bueso 

Dilluns 21         19: Neus Vila València 

Dijous 24          20: Mercè Serra Vila 

 

 

Enterraments  

 Dijous, dia 10 de desembre: Jaume Romans Solà,  

97 anys  

 Dilluns, dia 14 de desembre: Maria Martínez Ruiz,  

84 anys   

 Dimecres, dia 16 de desembre: Maria Teresa Torres 

Iborra, 91 anys                                             

 

Col·lectes  

• Diumenge, dia 13 de desembre: 220,41 € 

• Pastisseries: 79,43 € 

• Donació Càritas: 50 € 

 

SANTUARI DE ROCAPREVERA 

Horari de les misses  

• Diumenges i festes: a les 10 del matí  

Despatx:  a la parròquia de Sant Feliu o de Montserrat 
93 859 03 40  
  

Misses per celebrar 

Divendres 25     10:  Esposos Ramon Criballés i  

                                   Neus Soy 

                                  Família Tuneu Vila 

 

Col·lectes   

• Diumenge, dia 13 de desembre: 25,10 €  

• Lampadaris: 140,58 € 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

                        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. 

 
 


