
 

«Jesús es presentà a Joan, vora el Jordà, a fer-se batejar» 

Avui contemplem el Messies —l'Ungit— en el Jordà per «fer-se batejar» (Mt 

3,13) per Joan. I veiem Jesucrist com assenyalat per la presència en forma 

visible de l'Esperit Sant i, en forma audible, del Pare, el qual declara de Jesús: 

«Aquest és el meu Fill, el meu estimat, en qui m'he complagut» (Mt 3,17). 

Heus aquí un motiu meravellós i, alhora, engrescador per a viure una vida: 

ser subjecte i objecte de la complaença del Pare celestial. Complaure el Pare! 

D'alguna manera ja ho demanem en l'oració col·lecta de la missa d'avui: 

«Déu omnipotent i etern (...), concediu als vostres fills d'adopció, que han 

renascut de l'aigua i de l'Esperit Sant, de ser sempre dignes de la vostra 

benvolença». Déu, que és Pare infinitament bo, sempre ens “vol bé”. Però, ja li ho permetem? En som dignes d'aquesta 

benvolença divina? Corresponem a aquesta benvolença? Per tal de ser dignes de la benvolença i complaença divina, 

Crist ha atorgat a les aigües força regeneradora i purificadora, de tal manera que quan som batejats esdevenim 

vertaderament fills de Déu. «Potser hi haurà algú que pregunti: ‘Per què volgué batejar-se, si era sant?’. Escolta'm! 

Crist es bateja no perquè les aigües el santifiquin, sinó per santificar-les Ell» (Sant Màxim de Torí). 

El Diàleg de les parròquies a la ràdio: Dissabte vinent, dia 14 de gener, de 9 a 10 del matí 

i d’1 a 2 del migdia, podeu escoltar el programa de ràdio “Diàleg de les parròquies” per Ràdio Ona, al 

107.4 de la FM. La repetició serà el dimarts, dia 17 d’abril, de 8 a 9 del vespre. 

 

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: 
  

Apreneu dels vostres mentors: trobeu persones que respecteu que representin els valors i les idees de la saviesa. 
Busqueu persones que facin coses que t'interessen i són importants per vosaltres. Feu-los preguntes. Escolteu 
atentament el que us diuen i aprendreu molt de la seva experiència i coneixement. En cas de dubte, demaneu ajuda i 
consell als vostres mentors. Encara que no estigueu d'acord amb el que us diuen, encara us donaran alguna cosa en 
què pensar. Un mentor no és necessàriament algú que hagi tingut èxit o algú com qui voleu ser. La persona més sàvia 
que coneixeu pot ser un cambrer i no un professor de matemàtiques. Apreneu a reconèixer la saviesa de cadascú. 
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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 7      19: ------------ 

Diumenge 8   12: Difunts Masdemunt-Berga 

Dimarts 10      9: ------------ 

Dissabte 14   19: ------------  

 

Col·lectes   

• Diumenge, dia 1 de gener: 79,46 € 

• Lampadaris : 92,30 € 
 

Enterraments 

 Dimarts, dia 3 de gener, Isabel Montilla Lozano, 

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

Diumenge 8   11: Per les Ànimes 

Dilluns 9        19: ------------ 

Dimecres 11   19: ------------ 

Dijous 12        19: ------------ 

Divendres 13  19: ------------ 

Dissabte 14     20: ------------ 
 

Col·lectes  

• Diumenge, dia 1 de gener: 160 € 

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 8  10: ------------ 

 
                           

Col·lectes del diumenge, dia 1 de gener 

• Col·lecta: 40,43 €  

• Lampadaris: 61,73 €   

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                   
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

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  

 

 Dijous vinent, dia 12 de gener, a la 8 de 

la tarda, a la capella del Santíssim de 

l'església de Sant Feliu, l'Hospitalitat de 

la Mare de Déu de Lurdes convoca la 

pregària mariana de cada mes  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


