
 

Avui, amb el primer diumenge d’Advent,  

començem un any litúrgic nou, el C! El temps 

d’Advent que dura quatre setmanes, és el temps per preparar 

els nostres cors per rebre el Salvador, és a dir l’únic Just i l’únic 

jutge que pot donar a cadascú la sort que mereix. La salvació 

que s’espera de Déu té també el gust de l’amor. Amb Advent, 

anunciem la vinguda de Crist, però no una sola, sinó també una 

segona. La primera portava en si un significat de sofriment; 

aquesta altra, en canvi, portarà la diadema del regne diví. La 

vinguda del Fill de Déu a la terra és un esdeveniment tan immens que Déu va voler preparar-lo durant segles.  

«Pregueu en tot moment perquè us pugueu presentar davant el Fill de l'home» 

L’ensenyament de Jesús per aquest diumenge ,(Lluc 21,25-28.34-36), no consisteix només a anunciar-nos 

el que passarà, sinó també en advertir-nos d’amb quina actitud n’hem d’esperar l’arribada. Què hem de 

treballar en nosaltres en aquestes quatre setmanes d’Advent per rebre adequadament el Crist i el seu Regne 

en la nit de Nadal? El mateix Senyor Jesús ens interpel·la: «Alceu el cap ben alt [...] Estigueu atents sobre 

vosaltres, que l’excés de... o la preocupació... no afeixugués el vostre cor [...] Estigueu alerta pregant en tota 

ocasió i demanant que pugueu sortir-vos-en de tot això que ha de succeir, i us pugueu mantenir drets davant 

el Fill de l’home». Alçar-se. No caure en una resignació no cristiana enfront de tota mena d’esclavatge. No 

caure en l’absorbiment del pecat o en el fet de rumiar la desolació de la tristor. Alceu el cap ben alt, aixequeu 

la mirada, sigueu optimistes! L’Advent és un temps d’espera, sí, però d’espera alegre, plena d’esperança; 

recordem que s’acosta el nostre alliberament. Un món nou arriba, per això la nostra vida ha de canviar. No 

ens podem quedar asseguts en el sofà de la vida quiets, sinó drets amb la mirada ben alta contemplant un 

futur millor, molt millor! És el Crist que ve a trobar-nos. Què fer? Ser vigilants, estar atents que el nostre cor 

no sigui insensible als valors veritables. Moltes vegades la moda o les lògiques del món ens fan perdre 

l’horitzó dels valors cristians i acabem per viure amb la ment encarcarada per les angoixes de la vida. Correm 

el perill d’atordir-nos per culpa de les coses materials o temporals que ens absorbeixen. El Crist, avui, ens 

invita a no deixar-nos absorbir pels afanys de la vida mundana, que ens emborratxen i ens paralitzen. Per 

això, alçar el cap, alçar la mirada, ampliar horitzons, romandre sempre desperts per contemplar el Crist que 

ve. Demanem, aleshores, la força per alçar-nos i posar-nos en sintonia amb el pensament de Déu. Sols així 

es pot sortir del món vell i ser lliures perquè, drets davant del Fill de l’home puguem acollir la proposta nova 

que ve del cel. 
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Ajuda la teva parròquia: Pots col·laborar en la vida econòmica de la teva parròquia. A cada donació 

o ingrés hi correspon un rebut que serveix a la declaració fiscal de la renda. Més informació: podeu trucar al 

telèfon 643 122 739 o bé al 93 859 03 40. Podeu també fer ingrés als números de compte ES03 2100 0053 

6202 0016 8788 (Sant Feliu), ES87 2100 9046 9102 0008 8588 (Montserrat), ES64 2100 0053 6002 0027 

5555 (Rocaprevera) 
 

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. T. 93 859 03 40  
  

Misses per celebrar  
 

Dissabte 27    19: ----------- 

Diumenge 28 12: Marc Puigdemunt Ferrer (3r aniv.) 

                          Manel Torrentallé Navas 

Dimarts 30   9: ----------- 

Dijous 2/12      9: Família Boixader-Casademunt 

Dissabte 4  19: José Calzado 
 

Col·lectes   

• Diumenge, dia 21 de novembre: 65,37 € 

Enterraments 

 Dimarts, dia 23 de novembre: Maria Sala  
Capdevila, 93 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 27       20: Andrés Pérez González 

Diumenge 28    11:  ----------- 

Dilluns 29    19: ----------- 

Dimecres 1/12  19: ----------- 

Divendres 3  19: ----------- 

Dissabte 4        20: ----------- 
 

Col·lectes  

• Diumenge, dia 21 de novembre: 55,27 € 

• Donació xemeneia: 10 € 

Enterraments 

 Dilluns, dia 22 de novembre: Manuel Nuñez 
Castro, 94 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 28  10: Esposos Ramon Rafael Faja i Dolors  

                           Farré Aguilar 

 

Col·lectes   

• Diumenge, dia 21 de novembre: 44,04 € 

• Lampadaris: 176,17 €  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 


