
 

ENS HA NASCUT UN NOI, ENS HA ESTAT DONAT UN FILL 
 

Ens ha nascut un noi, l’Emanuel, el Déu-amb-nosaltres, Al·leluia!!! La profecia 

d’Isaïes que proclamem com a primera lectura de la missa de la nit de la solemnitat 

de Nadal,  ens situa en l’actitud pròpia d’aquest moment, d’aquesta nit santa: la llum 

que ha vist el poble que caminava a les fosques, l’alegria immensa. Tot el que 

contribueixi a la lluminositat i a l’alegria val la pena que ho aprofitem en aquesta nit. 

Una alegria i lluminositat que venen pel naixement d’aquest infant que, com continua 

dient Isaïes, serà el «Príncep-de-pau», en el principat del qual «la pau no tindrà fi», 

perquè està sostingut «sobre el dret i la justícia». És, per tant, també aquesta nit un 

temps per a demanar la pau i per construir la pau més que mai, començant per 

cadascú. L’alegria d’aquesta nit, que tan bellament expressem amb les cançons de 

Nadal, ha de facilitar-nos l’anunci constant i continuat que el Senyor ens ha salvat. Així ens hi convida el 

salm, que ens fa cantar un càntic nou, cantar arreu de la terra, cantar al Senyor. Avui, celebrem l’amor del 

Senyor sobre nosaltres! Celebrem la seva misercòrdia sobre els éssers humans! Avui, doncs, és un dia 

d’amor! Viure i donar l’amor! Un amor per a tots que, per això mateix, el nostre Déu «vol salvar tots els 

homes». I per això es fa allò que tots els homes han estat: un infant. Així, ningú no podrà sentir que la 

salvació no li és oferta també a ell. La celebració d’avui ha de ser ben inclusiva, que tothom s’hi senti 

convidat, que tothom s’hi vegi estimat, que tothom hi trobi l’escalf de l’amor autèntic que s’ha revelat.  

 

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:  
 

Preneu-vos un moment de descans, meditació i contemplació: Quedeu-vos quiets una estona, almenys un cop al 

dia per descansar i deixar de participar en l'enrenou del món. Estar ocupat tot el temps i preocupar-se constantment 

per no arribar-hi pot convertir-vos en un model de virtut a la vostra feina, però no us farà més savis. Atureu-vos! 

Quedeu-vos quiets!! Agafeu el que no té pressa per oferir. Aprofiteu el vostre temps lliure per contemplar. Aprofiteu el 

temps lliure per aprendre i no en distraccions. Si normalment mireu la televisió o jugueu a videojocs, proveu de llegir 

un llibre durant una hora en lloc d'una hora de televisió o mirant un documental sobre la natura que voleu veure. O 

millor encara, sortiu de casa i aneu a passejar pel bosc. 
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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 24      21: MISSA DEL GALL A SANT FELIU 

Diumenge 25   12: Ramon Camprubí Cot 

Dimarts 27        9: ------------ 

Dissabte 31     19:  

 

Col·lectes   

• Diumenge, dia 18 de desembre: 67,90 € 

• Donació a Càritas: 100€ 
 

Enterraments 

 Dijous, dia 22 de desembre: Josep Cunill 

Sanjaume, 88 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 24      21: MISSA DEL GALL 

Diumenge 25   11: Joan Torrentgenerós Ribas  

                           (1r aniversari)                   

Dilluns 26        19: ------------ 

Dimecres 28    20: ------------ 

Dijous 29        11: ------------ 

Divendres 30  19: Jordi Espadamala Rusiñol  

                          (25è aniversari) 

Dissabte 31    21: ------------ 
 

Col·lectes  

• Diumenge, dia 18 de desembre: 116,53 € 

Enterraments  

 Dijous, dia 22 de desembre: Francisco Clapera 
Font, 70 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 25  10: Família Tuneu-Vila 

                           Esposos Ramon Criballers i Neus Soy 

                           Lluís Rifà Campdelacreu 

 
                           

Col·lectes del diumenge, dia 18 de desembre 

• Col·lecta:  €  

• Lampadaris: €   

 

MISSES DE LA FESTA DE NADAL 

 

Missa del Gall 

 A les 9 del vespre a Sant Feliu 

 

Dia de Nadal 

 A les 10 del matí a Rocaprevera 

 A les 11 del matí a Sant Feliu 

 A les 12 del migdia a Montserrat 

 A la 1 del migdia a Vilaseca 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

                  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 26, NO HI HAURÀ 

L’ACOLLIDA DE CÀRITAS  
 

 Divendres dia 30, a les 8 del vespre, 

Concert de Nadal i Cap d’any amb la 

Coral Cervià, a Sant Feliu  

 

 

 


