
 

D’ALEGRIA L’ESTEPA FLOREIX 
 
Continuem el nostre camí d’Advent, un camí de conversió, 

un camí en el qual estem cridats a preparar la ruta del 

Senyor que ve a visitar-nos. Avui arribem al tercer 

diumenge d’Advent, diumenge conegut com a Domeneca 

Gaudete, o diumenge d’alegria. Estem realment contents 

perquè estem a punt de rebre el redemptor que fa dies que 

ens preparem per rebre. Ve a donar-nos la pau que sempre 

demanem, ve a alliberar-nos dels grillons que ens lliguen, 

ve a donar-nos l'alegria que desitgem com a fills de Déu. L’Advent ens convida a preguntar-nos: Què 

esperem, quina és la nostra esperança? I, per tant, quin sentit té el meu present, el meu ara i aquí? Si el 

temps no està ple d’un present carregat de sentit, l’espera pot esdevenir insuportable. Ara bé, quan el 

temps és carregat de sentit i en cada instant percebem quelcom específic i positiu, llavors l’alegria de 

l’espera fa més valuós el present. L’Advent ens ensenya, com Joan, a descobrir que Jesús està present 

enmig de les circumstàncies de la nostra vida, que Jesús dona sentit a la nostra vida i, tot això, perquè Ell 

ens espera al final del camí, al cel. Acabem amb les paraules que en la litúrgia d’avui apareixen en el 

Missal com a cant d’entrada oficial: «Viviu sempre contents en el Senyor; ho repeteixo, viviu contents. El 

Senyor és a prop». 

 

La paraula de la setmana: unes maneres d’aprendre la saviesa 

Com ja és costum, en cada número del Diàleg setmanal, en aquest punt que es diu “paraula de la setmana” 

compartim unes paraules que ens ajuden o que ens poden ajudar a viure com cal en la nostra societat actual. Ara 

acabem el punt que ens parlava del silenci, un hàbit que hauríem d’aprendre cada dia si volem viure en pau en el 

món d’avui on domina el soroll. En aquest nou punt, mirarem quines maneres d’aprendre la saviesa, de viure-la i 

d’ensenyar-la a la nostra gent, sobretot els qui viuen amb nosaltres. Com ho fem sempre, en cada numero us 

presentarem un punt que ens parla de la saviesa. Avui tenim:  

1.Tingueu una ment de principiant: Recordeu la primera vegada que vau veure ossos de dinosaure al museu? O la 

primera vegada que vau menjar un préssec molt, molt bo? El vostre món es va expandir una mica en aquell moment i 

us vau tornar una mica més savis. El concepte budista de "ment del principiant" és tenir l'enfocament d'algú fent 

coses per primera vegada, ple de la meravella d'aprendre alguna cosa nova i els reptes que això comporta. És l'estat 

d'ànim obert adoptat pel savi. En lloc d'estar preconcebut sobre una situació, apreneu a mantenir la ment oberta i 

digueu-vos a vosaltres mateixos: "No sé què esperar", que us permetrà aprendre i guanyar saviesa. Quan deixes de 

tenir idees preconcebudes sobre les persones, coses i situacions que t'envolten, et tornes més savi absorbint canvis i 

noves idees. I no penseu mai que hi ha persones superiors o inferiors a vosaltres. 

parroquiesdetorello.com                                                                          parroquiesdetorello@gmail.com 

  
  
   Tercer diumenge d'Advent / A 
 

      11 de desembre de 2022     Any 84            Núm. 3582        

  

mailto:parroquiesdetorello@gmail.com


 
 

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

Diumenge 11   12: Esposos Jaume Madorell i Dolors  

                            Valls 

Dimarts 13        9: Domènec Vila Soldevila i família 

                            Pepeta Canudas 

Dissabte 17     19: Jaume Oms Boixader (17è aniv) 

                            Antonia Hernández Panadero  

                           (6 mesos)  

 

Col·lectes   

• Diumenge, dia 4 de desembre: 71,30 € 
 

Enterraments 

 Diumenge, dia 4 de desembre: Martina Aranda 

Ruiz, 81 anys 

 

PARRÒQUIA DE SANT FELIU  
 

Horari de misses   

• Dilluns, dimecres, dijous 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 10      20: Dolors Francoli Casas i família 

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

Dilluns 12        19: ---------- 

Dimecres 14    20: ---------- 

Dijous 15        11: ---------- 

Divendres 16  19: ---------- 

Dissabte 17    20: ---------- 
 

Col·lectes  

• Diumenge, dia 4 de desembre: 89,35 € 

Enterraments  

 Diumenge, dia 4 de desembre: Antònia Boix 

Morató, 89 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 10  10: Família Bach-Illamola 

 

                           

Col·lectes del diumenge, dia 4 de desembre 

• Col·lecta: 44,92 €  

• Lampadaris: 179,67 €   

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

                           

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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  
 

 Dissabte, dia 10, Missa familiar, a les 8 

del vespre, a Sant Feliu 
 

 Dimarts, dia 13, reunió de la junta del 

Casal de Sant Feliu, a les 8 del vespre 
 

 Dijous, dia 15, Pregària d'Advent, a 

les 8 del vespre, a l'església de 

Montserrat 

 

 

 Divendres, dia 16, Concert de Nadal 

de la coral Lloriana Jove, a 2/4 de 9 

del vespre, a l'església de Sant Feliu   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


