
 
 
 

 
 

 
HORARIS FESTES DE NADAL 

 

VIGÍLIA DE NADAL 
Dimarts, 24 de desembre de 2019 
A 2/4 de 7 del vespre: MISSA DE LA VIGÍLIA DE NADAL 
 

DIA DE NADAL DE NOSTRE SENYOR JESUCRIST 
Dimecres, 25 de desembre de 2019 
A les 12 del migdia, MISSA DEL DIA DE NADAL 
A 2/4 de 7 del vespre: Missa vespertina del Dia de Nadal 
 

FESTA DE LA SAGRADA FAMÍLIA 
Dissabte, 28 de desembre de 2019 
A 2/4 de 7 del vespre: Missa de vigília 
Diumenge, 29 de desembre de 2019 
A les 12 del migdia, Missa del diumenge 
A 2/4 de 7 del vespre: Missa vespertina 
 

CAP D’ANY. SANTA MARIA, MARE DE DÉU,  
Dimarts, 31 de desembre de 2019 
A 2/4 de 7 del vespre: Missa de vigília 
Dimecres, 1 de gener de 2020 
A les 12 del migdia, Missa de Santa Maria, Mare de Déu. 
A 2/4 de 7 del vespre: Missa vespertina 
 

DIUMENGE SEGON DESPRÉS DE NADAL 
Dissabte, 4 de gener de 2020 
A 2/4 de 7 del vespre: Missa de vigília 
Diumenge, 5 de gener de 2020 
A les 12 del migdia, Missa del diumenge 
A 2/4 de 7 del vespre: Missa vespertina 
 

NOTA: El dia de Nadal (25 desembre), el dia de Cap d’Any (1 gener) i 
el dia dels Reis (6 gener) la Basílica quedarà tancada de la 1 del 
migdia fins a les 6 de la tarda. 

 
 
 
 
 

 
 
Diumenge, 22 de desembre de 2020. Núm. 526 
 

DIUMENGE IV D’ADVENT 
 

ALEGREU-VOS. VIVIU CONTENTS! 
 

quest diumenge, darrer de l’Advent  i tant proper al 
Nadal, és el diumenge de l’anunci del naixement del 
Senyor. Abans cantàvem l’antic “Rorate cœli”: Oh cel, 
deixa caure la rosada, que el bé plogui dels núvols i que 

la terra obri el seu si per fer-ne germinar el Salvador. (Is 45,8). 
Paraules profètiques que anunciaven l’arribada del Messies, el 
Salvador. 
En la primera lectura ressonava la profecia que es fa realitat en 
Maria: “La verge tindrà un fill i li posarà Emmanuel, que vol dir: 
Déu és amb nosaltres”. Aquest verset sintetitza tot el que celebrarem 
en el Nadal. Jesús, el Verb etern de Déu es fa home en les entranyes 
de la Verge Maria. I així esdevé el Déu amb nosaltres (Emmanuel). 
Déu, tant llunyà, s’apropa. Es fa un de nosaltres. Ja no tenim excusa, 
ja no podem dir que costa de trobar Déu, perquè ell s’ha fet trobadís.  
Això sí, estem davant el misteri: L’Encarnació del Fill de Déu. La 
irrupció del Déu immortal i etern en la història de la humanitat. “Ha 
d’entrar el Senyor, el Rei de la glòria”, repetíem en el salm. I 
efectivament, amb tota lògica el salmista reclama una i altra vegada: 
“Portals, alceu les llindes, engrandiu-vos portalades eternes... que 
ha d’entrar el Rei de la glòria.” 
Per això confessem que Jesús és Déu i és home. És Déu que s’ha fet 
home. Ell, i només ell. és el punt de contacte entre Déu i la 
humanitat. En ell el cel i la terra s’uneixen. Això sí, quan hagi 
acomplert tota l’obra de la redempció. Recordem el que hem dit en 
l’oració d’avui. Oració que és la mateixa que repetim al final de la 
pregària de l’àngelus (pregària de meditació del misteri de 
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l’encarnació): “Feu que els qui per l’anunci de l’àngel hem conegut 
l’encarnació de Jesucrist, el vostre Fill, siguem conduïts per la seva 
passió i la seva creu a la glòria de la resurrecció”. Aquest és el 
misteri total del Crist: de l’Encarnació a la Resurrecció, passant per 
la creu. Amb raó Mn. Cinto, el nostre gran poeta català, cantava la 
fusta del pessebre com a preludi de la fusta de la creu. 
I l’evangeli ens ha narrat els dubtes de Josep. Qui no dubta davant 
del Misteri. Però la fe supera els dubtes, i Josep, l’home bo, acull 
també amb diligència i docilitat la crida de Déu. Així es va 
acomplint el pla de Déu, preparat des d’abans dels segles.  
Disposem-nos també nosaltres, un any més, a celebrar el Misteri del 
Nadal, a reviure l’arribada del Fill de Déu en aquest món, a ser 
testimonis del naixement del Fill de Maria en el portal de Betlem. I 
per tant a acollir amb cor obert la salvació, a viure-la joiosament 
amb totes les seves conseqüències, fent créixer en nosaltres la 
fidelitat al servei de Déu i dels altres i a ser portadors d’aquest 
anunci salvador als nostres conciutadans.■ 
 

* * * * * * * 
 

 
                     Clau de volta del cancell de la porta principal 

 

La Basílica Parroquial de SANT FELIU 
i la Parròquia de SANT DANIEL us desitgem 

 SANT NADAL 
i FELIÇ ANY 2020 

 

HORARI DE MISSES 
 

BASÍLICA SANT FELIU 
Vigílies: 18’30.   

Festius: 12’00 i 18’30.   
Feiners: 18’30 

 

MONESTIR SANT DANIEL 
Festius: 9’30.   
Feiners: 8’30 

 

MISSES ENCOMANADES 
Dissabte, 21:  18,30: Intenció particular 
Diumenge, 22:  12,00: Carlos Alberto Reyes Ibargüen (2on. Aniv.) 
  18,30: Pel poble 
Dilluns, 23:  18’30: Pel difunts de la Parròquia 
Dimarts, 24:  18,30: Per les Vocacions 
Dimecres, 25:  12,00: Pel poble 
  18,30: Intenció particular 
Dijous, 26:   18’30: Francesc Bartumeu Sanllehi 
Divendres, 27: 18,30: M. Àngels Palomo 
Dissabte, 28:  18,30: Intenció particular 
Diumenge, 29:  12,00: Pel poble 
  18,30: Intenció particular 

 

CONFESSIONS 
Cada dia: 17’00 - 18’25. Diumenges: 11’30 - 11’55 i 18’00 - 18’25. 

 

DESPATX PARROQUIAL 
Dijous de 12’00 - 13’00 i de 17’00 - 18’00 i a hores convingudes.  

 

CELEBRACIÓ COMUNITÀRIA DE LA PENITÈNCIA 
Dilluns, dia 23 de desembre, a les 7 de la tarda.  

Celebració presidida pel Sr. Bisbe.  
 

 

MISSA DE LA VIGÍLIA DE NADAL 
Dimarts, 24 de desembre, a 2/4 de 7 de la tarda 

MISSES DEL DIA DE NADAL 
Dimecres, 25 de desembre, a les 12:00 i a 2/4 de 7 de la tarda. 

La Basílica quedarà tancada des de la 1 fins a les 6 de la tarda. 
 

 


