
 

Celebrant el primer dia de l’any nou, any 2023, 
celebrem principalment a Maria com a Mare de Déu 
Les lectures d’avui ens ajuden a viure aquest misteri i hi trobem 

Maria com a model de mares, una mare que està al centre de la 

seva família. Avui també, amb els pastors contemplem el nen 

Jesús, amor de Déu entre els homes. Avui l’evangeli ens detalla 

que els pastors quan arriben troben Maria i Josep, amb el nen a la 

menjadora. Déu el trobem en la carn, s’ha fet present 

silenciosament en el ventre d’una dona. El busquem a les altures amb teories cada cop més rares i 

sofisticades i resulta que el mateix Déu ha davallat, s’ha fet un de nosaltres. Quin contrast amb les teories 

de l’esoterisme. Quin gerro d’aigua freda per la nostra supèrbia i orgull. Déu ens fa, en iniciar l’any, una 

invitació a la humilitat, a ser com infants. Alguns neguen la grandesa de Déu, és impossible que pugui fer 

coses que nosaltres no podem fer, no pot ser que Déu sigui tan gran que pugui fer-se tan petit, nascut d’una 

dona. Ja ho deia Chesterton, quan un no creu en Déu al final arriba a creure en qualsevol cosa, per 

complicada que sigui. Déu és gran! Davant de la nostra supèrbia i autosuficiència Déu surt al nostre 

encontre. Però també demana la nostra resposta, que hi anem i ens apropem al Déu que ens ve a visitar. 

Uns hi van i d’altres no. Els pastors, els cors senzills, són els primers d’arribar a l’establia. En canvi, els mags 

arribaran més tard, el seu trajecte és més llarg. Els pastors van a l’establia com qui va a casa d’un veí, algú 

dels seus. Els mags venen de més lluny, perquè en la seva categoria i saviesa han de passar primer per les 

seves categories sublims i, tanmateix, arriben a veure com nens l’estrella que els guia. Podem suposar que 

la gent es va creuar amb el matrimoni aquells dies i no es va aturar, va passar de llarg. Els pastors, per la 

seva senzillesa, poden tenir Déu al teu costat. 
 

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:  
 

Penseu primer abans de parlar: parlar en grup o aportar alguna cosa només perquè puguis no sempre és 
important. Les persones sàvies no sempre senten la necessitat de fer gala dels seus coneixements. Si cal 
la teva opinió, dóna-la. Un vell adagi diu: "És el samurai més gran que deixa que la seva espasa s'oxidi a la 
seva beina». Això no vol dir que t'hagis d'aïllar o no parlar mai més. Però més aviat ser obert i atent als 
altres. No esperis el teu torn per parlar només perquè creus que ets més savi que tots els altres a la sala. 
Això no és saviesa, sinó egoisme. 
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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 31    19: ------------ 

Diumenge 1   12: Domènec Vila Soldevila (15è aniv) 

                             Fernando Jiménez Martínez 

                             Ànimes 

Dimarts 3        9: ------------ 

Dijous 5         19: Missa anticipada de Reis 

Divendres 6   12: EPIFANIA DEL SENYOR 

Dissabte 7      19: ------------  

 

Col·lectes   

• Diumenge, dia 25 de desembre: 191 € 
 

Enterraments 

 Dijous, dia 29 de desembre: María Moreno Raya, 

92 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 31      20: ------------ 

Diumenge 1     11: Per demanar els favors dels sants 

Dilluns 2         19: ------------ 

Dimecres 4     19: ------------ 

Dijous 5         20: Missa anticipada dels Reis 

Divendres 6   11: EPIFANIA DEL SENYOR 

Dissabte 7     20: ------------ 
 

Col·lectes  

• Diumenge, dia 25 de desembre: 264,39 € 

Enterraments  

 Dimecres, dia 28 de desembre, Maria Rubio 

Campos, 82 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 1      10: Família Alabern-Canet 

Divendres 6      10: EPIFANIA DEL SENYOR 

 

                           

Col·lectes del diumenge, dia 25 de desembre 

• Col·lecta: 41,80 €  

• Lampadaris: 167,19 €   

 

HORARI DE LES MISSES DE LA FESTA DE 
L’EPIFANIA (REIS) 

 
Dijous, dia 5 de gener de 2023 

- A les 7 de la tarda: missa anticipada a Montserrat 

- A les 8 del vespre: missa anticipada a Sant Feliu 
 

Divendres, dia 6 de gener de 2023: 

- A les 10 del matí: missa al santuari de 

Rocaprevera 

- A les 11 del matí: missa a l'església de Sant Feliu 

- A les 12 del migdia: missa a l'església de la Mare 

de Déu de Montserrat 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                  

 
 
 
 

 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  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


