
 

JA ARRIBEM A LES PORTES DE NADAL... 
 

A les portes del naixement de Jesús, avui el relat evangèlic 

dona entrada a la figura de sant Josep. Ens dona notícia 

del seu Advent personal. Es podria dir que l’Advent de 

Josep fou bastant mogut. Quan espera radiant de felicitat 

el dia de l’entrada de Maria a casa seva, es troba la 

sorpresa de l’estat de Maria. La seva esposa no arriba sola, 

sinó amb una criatura al seu ventre. Així, tota la il·lusió de 

Josep es transforma en confusió. El seu somni es desfà 

com una bombolla de sabó. Josep no entén res. Què ha 

passat? Té clares dues coses: que la criatura no és seva i que la mirada de Maria és neta. Quin patiment! 

Perquè l’evidència xoca amb la innocència de Maria. Però Maria guarda silenci, i el seu no és un silenci 

culpable. L’evangelista apunta que Josep era un home just. A la Bíblia el just és aquell que fa la voluntat de 

Déu. I aquesta voluntat divina té un referent de primer ordre en la Llei de Moisès, que en el cas que ens 

ocupa mana apedregar les dones adúlteres. El drama està servit! A Josep el cor li diu: «Maria, Maria, Maria». 

Però, per damunt de tot, Josep estima la voluntat de Déu. Per això, no es queda amb una primera impressió, 

sinó que «pensava» com diu el text. De tal manera que intueix un misteri al darrere d’aquella situació 

enigmàtica, és a dir, adverteix que al darrere hi ha la mà de Déu. 

 

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 titula “paraula de la setmana” compartim 

unes paraules que ens ajuden o que ens poden ajudar a viure com cal en la 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 als qui viuen amb nosaltres. Com fem sempre, en cada número us presentarem un punt que parla de la 

saviesa. Avui tenim:  
 

Fes moltes preguntes: no deixeu d'aprendre després d'aconseguir l'aprovat o el títol de postgrau o fins i tot si teniu 

molt per ensenyar als vostres fills. No heu acabat d'aprendre encara que sigueu professor universitari o expert en el 

vostre camp. Una persona sàvia qüestiona els seus motius, així com el coneixement àmpliament reconegut i aprèn a 

fer preguntes quan no sap alguna cosa. Perquè una persona sàvia sap quan és el moment d'aprendre. 

Anaïs Nin resumia perfectament aquesta necessitat de seguir aprenent dient: “La vida és un procés d'esdevenir, una 

combinació d'estats que hem de passar. On falla la gent és que vol triar un estat i quedar-s'hi. És una mena de mort». 

Quan comparteixes coneixements, aprens millor perquè reconeixes la teva pròpia comprensió i com pots organitzar 

millor la informació. 
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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 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 17      19: Jaume Oms Boixader (17è aniv) 

                            Antonia Hernández Panadero  

                           (6 mesos)  

Diumenge 18   12: ------------ 

Dimarts 20        9: ------------ 

Dissabte 24     21: MISSA DEL GALL A SANT FELIU 

 

Col·lectes   

• Diumenge, dia 11 de desembre: 70,50 € 
 

Enterraments 

 Dilluns, dia 12 de desembre: Jesús Seijas 

Sánchez, 94 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 17      20: ------------ 

Diumenge 18   11: ------------ 

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

Dimecres 21    20: ------------ 

Dijous 22        11: ------------ 

Divendres 23  19: ------------ 

Dissabte 24    21: MISSA DEL GALL 
 

Col·lectes  

• Diumenge, dia 11 de desembre: 139,25 € 

Enterraments  

 ------------ 

 

 

 

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 18  10: ------------ 

 
                           

Col·lectes del diumenge, dia 11 de desembre 

• Col·lecta: 39,67 €  

• Lampadaris: 158,70 €   
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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  
 

 Dilluns, dia 19 a 2/4 de 11, Celebració 

Penitencial a la Residència de gent 

grant. 

 

 Dimarts dia 20, a les 8 del vespre, 

Celebració Penitencial Comunitària, a 

Sant Feliu 
 

 Dimecres dia 21, reunió de la comissió  

del Centenari de Rocaprevera, a les 8 

del vespre 
 

 Divendres dia 23, a les 8 del vespre, 

Cantada de Nadales amb el  Cor 

parroquial de Montserrat, a l'església 

de Montserrat   

 

 Dissabte a les 9 del vespre, Missa del 

Gall, a Sant Feliu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


