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Avui celebrem la festa de la Sagrada Família
Celebrant la festa de la Sagrada Família, la nostra mirada es desplaça del
centre del pessebre —Jesús— per a contemplar al seu entorn Maria i
Josep. El Fill etern del Pare passa de la família eterna, que és la
Santíssima Trinitat, a la família terrenal formada per Maria i Josep. Que
important ha de ser la família als ulls de Déu quan el primer que procura
per al seu Fill és una família! L'evangeli (Lluc 2,22-40) ens mostra el noi
Jesús que creix i que es fa fort en l'escalf dels seus familiars. Jesús va
trobar el caliu d'una família que s'anava construint en les seves
recíproques relacions d'amor. Que bonic i profitós seria que ens
esforcéssim més i més en construir la nostra família: amb esperit de
servei i de pregària, amb l'estimació mútua, amb una gran capacitat de
comprendre i perdonar. Tastaríem —com en la llar de Natzaret— el cel
a la terra! Construir la família és avui una tasca de les més urgents. Els
pares, com recordava el Concili Vaticà II, hi tenen un paper
insubstituïble: «És deure dels pares crear un ambient de família animat
per l'amor, per la pietat envers Déu i envers els homes, i que afavoreixi l'educació íntegra personal i social
dels fills». En la família s'aprèn allò més important, a ser persones. Finalment, parlar de família per als cristians
és parlar de l'Església. L'evangelista sant Lluc ens diu que els pares de Jesús el portaren a Jerusalem per a
presentar-lo al Senyor. Aquella ofrena era figura de l'ofrena sacrificial de Jesús al Pare, fruit de la qual hem
nascut els cristians. Considerar aquesta joiosa realitat ens obrirà a una fraternitat més gran i a estimar més
l'Església.

Concert de Nadal solidari amb Càritas Torelló
El proper diumenge, dia 3 de gener de 2021, a les 6 de la tarda,
tindrà lloc a l’església de la parròquia de Montserrat, el concert
solidari amb Càritas Torelló, a càrrec del CORDHOMES
D’OSONA. Les aportacions voluntàries, es podran deixar en una
caixeta que hi haurà a cada porta i seran entregades íntegrament a
Càritas Torelló. Es prega que tothom porti la mascareta posada.
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HORARI DE MISSES DE CAP D’ANY
Dijous, dia 31 de desembre de 2020
- A les 19: missa anticipada a Montserrat
- A les 20: missa anticipada a Sant Feliu
Divendres, dia 1 de gener de 2021:
- A les 10: missa al santuari de Rocaprevera
- A les 11: missa a la parròquia de Sant Feliu
- A les 12: missa a la parròquia de la Mare de Déu de Montserrat

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 26

19: Jaume Oms Boixader (15è aniv.)

Diumenge 27

12: ......

Dimarts 29

9:.......

Dijous 31

9:.......

Divendres 1

12: Domènec Vila Soldevila (13è aniv.)

Dissabte 2

19: Joan Quintana Costa (6è aniv.)

Dilluns 28

19: .......

Dimecres 30

19: .......

Divendres 1

11: .......

Dissabte 2

20: .......

Col·lectes
• Diumenge, dia 20 de desembre: 141,11€

Enterraments



Dijous, dia 17 de desembre: Jose Maria Flamis
Palanca, 89 anys
Dilluns, dia 21 de desembre: Carme Portell Viñas,
86 anys



SANTUARI DE ROCAPREVERA

Col·lectes
• Diumenge, dia 20 de desembre: 61,75 €

Horari de misses
• Diumenges i festes: a les 10 del matí
Despatx: a la parròquia de Sant Feliu o de Montserrat

Enterraments

 Divendres, dia 18 de desembre: Consol Faja Font,
102 anys
 Dilluns, dia 21 de desembre: Maria Benito
Ullastre, 96 anys

93 859 03 40

Missa per celebrar
Divendres, 1 de gener:

10: Família Alabern Canet

Col·lectes

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

•

Diumenge, dia 20 de desembre: 33,80 €

•

Lampadaris: 183,61 €

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.

Misses per celebrar
Dissabte 26

20: .......

Diumenge 27

11: .......

Full i Diàleg: 0,60 €

