
 

Avui, arribem al segon diumenge d’Advent! Si diumenge passat érem més aviat convidats 

a viure l’experiència de l’Advent des de la perspectiva més aviat personal, aquest diumenge podem posar 

l’accent en la capacitat que hem de tenir per compartir l’esperança en comú. Tots els textos subratllen 

aquesta experiència col·lectiva. Així, al final de l’evangeli ens parla que «tothom veurà la salvació», 

(evangeli) no es tracta d’un privilegi d’uns quants només, ens hem d’incloure tots (Jerusalem som tots). Ara 

bé per fer això cal que Jerusalem es tregui «el vestit de dol i d’aflicció (el sentiment de fracàs)... i es vesteixi 

amb el mantell de la bondat de Déu» com diu Baruc; i no és perquè no 

hàgim viscut una realitat molt dura i dolorosa, sinó perquè cal canviar 

d’actitud; la segona lectura ens diu: «que el vostre amor s’enriqueixi ... de 

fruits de justícia (divina)» quan prenem consciència de «l’amor entranyable 

que us té Jesucrist». L’evangeli ens convida a fer aquesta experiència en 

un context històric concret. En temps de Joan Baptista i ara. 

Dimecres dia 8 de desembre, celebrem la “Solemnitat 

de la Imaculada Concepció de Maria”  

Què passa avui que el morat dels ornaments d’Advent no hi és? Què 

passa avui que tornem a cantar l’himne del Glòria? Què passa avui que 

les flors ens indiquen que estem de festa? És Maria, la puríssima, la Mare 

de Déu que amb la seva presència ha vingut a posar en pausa els 

esquemes litúrgics d’Advent interrompent-lo amb el seu amor maternal. 

Admirem-ne la bellesa! Per què celebrar la Immaculada Concepció de Maria? L’evangeli de sant Lluc 

ens en dona la resposta: «Déu t’ha concedit el seu favor. Tindràs un fill i li posaràs el nom de Jesús». Moltes 

vegades he escoltat la frase «a Jesús per Maria» i sincerament des de la teologia, penso, que és molt més 

precís dir «per Jesús a Maria». Perquè gràcies al fet que ell l’escollí des de tota l’eternitat, gràcies al fet que 

ell prengué carn humana d’ella, gràcies al fet que ell la preservà de tot pecat, gràcies al fet que ell nasqué 

d’ella a Betlem, gràcies al fet que ell la tingué com a Mare i gràcies al fet que ell ens la regalà com a Mare, 

és que nosaltres acudim a ella no com a salvadora, ni messies ni deessa, sinó com el que és: dona «plena 

de gràcia» i Mare de Déu. 

El Diàleg de les parròquies a la ràdio: Dissabte vinent, dia 11 de desembre, 

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 serà el dimarts, dia 14 de 

novembre, de 8 a 9 del vespre. 
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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 4    19: José Calzado 

Diumenge 5 12: Miquel Salarich Campás (20è aniv.) 

                        Manel Torrentallé Navas 

Dimarts 7     19: Pilar Rosell i difunts de la família 

Dimecres 8   12: ---------- 

Dijous 9      9: Carme Casademunt 

Dissabte 11 19: Difunts de la família Oliva Casademunt 
 

Col·lectes   

• Diumenge, dia 28 de novembre: 58,38 € 

Enterraments 

 Dimecres, dia 1 de desembre: Àngela Escarrà 
Gurt, 90 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 4       20: --------- 

Diumenge 5    11:  -------- 

Dilluns 6           19: ---------- 

Dimarts 7    20: -------- 

Dimecres 8   11: ----------- 

Divendres 10  19: ----------- 

Dissabte 11       20: --------- 

 

Col·lectes  

• Diumenge, dia 28 de novembre: 143,24 € 

• Lampadaris: 77,58 € 

• Donatiu xemeneia: 50 € 

• Donatiu xemeneia: 20 € 

• Donatiu xemeneia: 10 € 

 

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 5  10: Família Salarich Vila 

                         Família Bach Illamola 

Dimecres 8     10: Conchita Alabern Camprodon 

 

Col·lectes   

• Diumenge, dia 28 de novembre: 33,83 € 

• Lampadaris: 135,31 €  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

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 

 

 Dijous vinent, dia 9 de desembre, a les 

7 de la tarda, 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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


