
 

La llum del Crist ha brillat! 
Que brilli, ara, la vostra llum (Mt 5,16) 

 

BON NADAL! 
 
Estimats germans i germanes, d’aquí a cinc dies serà Nadal. Els 

arbres, les decoracions i els llums a tot arreu ens recorden que aquest 

any també serà festa. La màquina de la publicitat ens convida a 

intercanviar-nos regals nous per sorprendre’ns. Però ens preguntem: 

és aquesta la festa que agrada a Déu? Quin Nadal li agradaria a Ell, 

quins regals, quines sorpreses? 

Viure, fer i celebrar Nadal és fer com Jesús, que ha vingut per nosaltres 
necessitats, i abaixar-nos vers els qui ens necessiten. És fer com 
Maria: confiar-nos, dòcils a Déu, sense comprendre què és el que Ell 
farà. Fer Nadal és fer com Josep: aixecar-nos per fer el que Déu vol, 
encara que no sigui segons els nostres plans. Sant Josep és 
sorprenent: a l’Evangeli no parla mai: no hi ha ni una paraula de Josep 
en l’Evangeli; i el Senyor li parla en el silenci, li parla en el somni. Nadal 
és preferir la veu silenciosa de Déu al soroll del consumisme. Si sabem 
estar en silenci davant el pessebre, Nadal serà també per a nosaltres una sorpresa, no una cosa ja vista. 
Estar en silenci davant el pessebre: aquesta és la invitació, per Nadal. Agafem-nos una mica de temps, 
anem  davant del pessebre i estiguem en silenci. I escoltarem, veurem la sorpresa. Malauradament, però, 
ens podem equivocar de festa, i preferir a les novetats del Cel les coses habituals de la terra. Si Nadal 
queda només com una bonica festa tradicional, on al centre hi som nosaltres i no Ell, serà una ocasió 
perduda.   

 

Programa d’Advent i horari de les Misses de Nadal 
 

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

 Recordeu que hi ha una única Missa la nit de Nadal, a les 20 del vespre, a la parròquia de 
Montserrat, conjunta de les dues parròquies 

 El dia de Nadal, hi ha 4 misses: a les 10 del matí, a Rocaprevera; a les 11, a Sant Feliu; a les 12 
a Montserrat, i a la 1 del migdia, a Vilaseca  
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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 18  19: Jaume Oms Boixader (16è aniversari) 

Diumenge 19 12: Manel Torrentallé Navas 

Dimarts 21     9: ---------- 

Dijous 23       9: Domènec Vila Soldevila i Família 

Divendres 24  20: MISSA DEL GALL  

                           Pere Albi Serra 

Dissabte 25  12: MISSA DE NADAL 

                         Fernando Jiménez Martínez 

                         Família Camprubí Cot 

                         Mercé Serra Vila 
 

Col·lectes   

• Diumenge, dia 12 de desembre: 65,20€ 
 

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

Diumenge 19    11:  ---------- 

Dilluns 20         19: ---------- 

Dimecres 22 19: ---------- 

Divendres 24 19: MISSA DEL GALL A MONTSERRAT 

Dissabte 25      11: MISSA DE NADAL 
 

Col·lectes  

• Diumenge, dia 12 de desembre: 125,21 € 

• Donació xemeneia: 200 € 

• Donació xemeneia: 15 € 

 

 

 

 

 

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 19  10: Margarita Arrey (4t aniv.) 

Dissabte 25     10: MISSA DE NADAL 

                            Família Tuneu Vila 

 

Col·lectes   

• Diumenge, dia 12 de desembre: 54,54 € 

• Lampadaris: 218,16 €  

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

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 21, a les 8 del vespre, 

Celebració Penitencial, a l’església de 

Montserrat 

 

 Divendres dia 24, a les 8 del vespre, 

Missa del Gall, a Montserrat 

 


