
 

QUÈ HEM DE FER? La pregunta la fan a Joan tres grups de persones: la 

gent, uns cobradors d’impostos i uns soldats (Lc 3, 10-18). Si a les dues primeres 

lectures era la descoberta comunitària que l’alegria ve de la consciència de la 

justícia i la bondat de Déu, ara aquesta consciència ens porta a unes accions 

pràctiques. A la gent els demana un exercici de solidaritat de saber compartir amb el 

qui més ho necessita. Un tret que l’evangelista subratlla molt al llarg del seu 

evangeli: l’atenció als pobres. Probablement a les nostres comunitats el tema de la 

solidaritat amb els pobres s’ha subratllat molt, sobretot en aquest temps proper al 

Nadal en què els anuncis per ajudar es fan molt presents, però potser no seria 

debades que hi hagués no tant posar l’accent en les coses materials que es fan i 

que potser un cop fetes s’obliden, sinó reflexionar què ha de voler dir en nosaltres ser solidaris, que no és 

tant resoldre un moment de debilitat «material», com una actitud de presa de consciència i d’empatia 

envers tots aquells que es troben en situacions límits. També pot ser interessant subratllar que els altres 

dos grups: cobradors i soldats eren grups socials menyspreats, i també a ells els és feta la crida a la 

conversió en el que es parla de la rectitud «no exigiu més del que està establert» o en el cas dels soldats 

és l’abús de la prepotència: «No forceu ningú...». Tots, en el fons, és saber expressar amb fets i actituds el 

sentit de justícia de Déu. 

Concert de Nadal de la Coral Lloriana Jove Divendres vinent, dia 17 de 

desembre, a 2/4 de 9 del vespre, a l’església de la parròquia de Sant Feliu, la Coral 

Lloriana Jove, farà un concert de Nadal. I serà a benefici de Càritas.               

Programa d’Advent 
 Dijous, dia 16 de desembre, a les 8 del vespre, hi haurà la Pregària 
interparroquial d’Advent, a la parròquia de Sant Feliu 
 

 Dimarts, dia 21 de desembre, a les 8 del vespre, hi haurà la 
Celebració Comunitària de la Penitència, a la parròquia de la Mare de Déu de 
Montserrat 

 

Catequesi i Missa Familiar A l’agenda d’aquest Diàleg veureu que convoquem per 

dissabte que ve, dia 18 de desembre, la Missa familiar, a les 7 del vespre, a la parròquia de 

la Mare de Déu de Montserrat de conjunt totes les parròquies de Torelló. Aquesta missa serà 

un bon moment pels infants i pels pares de viure l’Advent i les festes de Nadal que s’acosten. 
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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 11  19: Difunts de la família Oliva Casademunt 

Diumenge 12 12: Esposos Jaume Madorell i Dolors Valls 

                          Rosendo Illamora 

Dimarts 14     9: ---------- 

Dijous 16       9: ---------- 

Dissabte 18  19: Jaume Oms Boixader (16è aniv.) 
 

Col·lectes   

• Diumenge, dia 5 de desembre: 65,05 € 

• Lampadaris : 111,56 € 

Enterraments 

 Dilluns, dia 6 de desembre: Montserrat Codina 

Vilalta, 88 anys 

 Dimarts, dia 7 de desembre: Olga Victòria Garcia 

Martínez, 80 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 11       20: ---------- 

Diumenge 12    11:  Joan Autonell Meix 

Dilluns 13         19: ---------- 

Dimecres 15 19: ---------- 

Divendres 17 19: ---------- 

Dissabte 18      20: ---------- 
 

Col·lectes  

• Diumenge, dia 5 de desembre:150,84 € 

• Donació xemeneia: 10 € 

Enterraments:  

 Divendres, dia 3 de desembre: Jose Tarter Viñas, 

90 anys 

 Dimarts, dia 7 de desembre: Joan Faja Prat, 90 

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 12  10: Margarita Arrey (4t aniv.) 

 
Col·lectes   

• Diumenge, dia 5 de desembre: 54,23 € 

• Lampadaris: 216,92 €  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 

 

 Dimarts, dia 19, a les 8 del vespre, 

reunió de la Junta del Casal de Sant 

Feliu  

 

 Dimecres, dia 15, a 2/4 de 8 del vespre, 

Adoració Nocturna, a la Capella del 

Santíssm de l’esglèsia de Sant Feliu  

 

 Dijous, dia 16, a les 8 del vespre, 

Pregària d’Advent, a Sant Feliu 

 

 Divendres,dia 17, a 2/4 de 9 del vespre, 

Concert de la Coral Lloriana Jove, a 

Sant Feliu 

 

 Dissabte dia 18, a les 7 de la tarda, 

Missa familiar, a Montserrat 

 

 


