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Bon Nou Any de 2021
Encara estem al començament d’un any nou, l'any 2021. Un any en què esperem moltes coses perquè, el 2020
ens ha estat un fracàs total, i demanem que el Senyor ens eixugui les llàgrimes que hem vessat: aquest és el
nostre desig, aquesta és la nostra pregària. En iniciar-se la vida pública de Jesús, Maria ens ensenya amb quina
actitud hem d’afrontar aquest nou any que hem començat. Cal recordar –passar pel cor– tot el que ens ha anat
succeint durant els darrers dotze mesos, ja sigui bo o dolent, i meditar-ho per aprendre i preparar-nos per
assumir els reptes que el futur ens depara. En els ulls del nadó de Betlem, els pastors van poder veure una
claror que ilꞏluminà les foscors de la vida. També experimentaren la tendresa i la misericòrdia divines mentre
el seu cor s’omplia de pau. Deixem-nos interpelꞏlar per aquesta mirada quan ens acostem a adorar l’infant
Jesús i compartim la joia de la salvació. Demanem perquè aquest nou any ens aporti solucions als problemes
i dubtes que el 2020 ens ha deixat. Que el 2021 ens aporti la pau, benedicció, felicitat i bona salut. Que tingueu
tots un Bon Nou Any!

Avui celebrem el segon diumenge de Nadal/B
Avui, «mentre un silenci tranquil embolcallava l’univers i la nit tocava la meitat de la seva carrera, la vostra
paraula totpoderosa, Senyor, vingué del cel deixant els trons reials» (Sv 18,14-15). Aquest segon diumenge
de Nadal, aquest any ens dóna l’oportunitat de contemplar de nou el gran misteri de l’Encarnació del Senyor,
tot tornant a rellegir l’evangeli del dia de Nadal, el conegut pròleg de sant Joan (1,1-18). La Paraula s’ha fet
carn. Aquest és el gran esdeveniment que la litúrgia nadalenca ens convida a veure i sentir. I ho fa amb el
pròleg de l’evangeli de sant Joan, amb un to de càntic i de confessió de fe, que no hem d’oblidar en el moment
de proclamar-lo. No hem d’oblidar que és un text que és poètic, i no narratiu, que amb un llenguatge
intelꞏlectual i teològic ens parla sobre qui és Jesucrist: Déu fet home, que existeix des de sempre; el Verb de
Déu. Tota una confessió de fe que ens ajuda a viure amb veritable sentit cristià el Nadal.

[Recordatori]Concert de Nadal solidari amb Càritas Torelló
Aquest 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 Càtitas 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 LES MISSES DE LA FESTA DE L’EPIFANIA (REIS)
Dimarts, dia 5 de gener de 2021
- A les 7 de la tarda: missa anticipada a Montserrat
- A les 8 del vespre: missa anticipada a Sant Feliu
Dimecres, dia 6 de gener de 2021:
- 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 migdia: missa a la parròquia de la Mare de Déu de Montserrat

PARRÒQUIA DE MONTSERRAT
Col·lectes
• Dia de Nadal: 448,10 € (Càritas)
• Diumenge, dia 27 de desembre:76,87 €
• Lampadaris: 54,80 €

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
•

Enterraments
•

Dimarts, dia 29 de desembre: Carolina Aida
Chiavetta, 92 anys

Misses per celebrar
Dissabte 2
Diumenge 3
Dimarts 5
Dimecres 6
Dijous 7
Dissabte 9

19: Joan Quintana Costa (6è aniv.)
Nativitat Casarramona Casadesús
(Cap d’any)
12: ......
19: Missa anticipada
12: Epifania del Senyor
19: ......
19: Juan Carlos Vinuesa (13è aniv.)

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

Col·lectes
• Dia de Nadal: 381,70 € (Càritas)
• Diumenge, dia 27 de desembre: 49,04 €

Misses per celebrar

PARRÒQUIA DE SANT FELIU

Col·lectes

Horari de misses
• Dilluns, dimecres i divendres, feiners: a les 7 de la

tarda

Diumenge 3 10: ......
Dimecres 6 10: Família Alabern Canet

•
•
•

Dia de Nadal: 120,72 € (Càritas)
Diumenge, dia 27 de desembre: 51,40 €
Lampadaris: 245,57 €

• 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 2
Diumenge 3
Dilluns 4
Dimarts 5
Dimecres 6
Divendres 8
Dissabte 9

20: ......
11: ......
19: ......
20: Missa anticipada
11: Epifania del Senyor
11: ......
20: Esposos Andrés Pérez i Nicolasa
Rodriguez

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 7 de gener, a les 8 del
vespre, a la capella del Santíssim de
l'església de Sant Feliu, l'Hospitalitat de la
Mare de Déu de Lurdes convoca la
pregària mariana de cada mes.

Full i Diàleg: 0,60 €

