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Avui, dos miracles
La resurrecció de la filla de Jaire
Aquest és el miracle central que ens presenta
l’evangeli d’avui en un relat sorprenentment llarg
pel que acostuma a fer Marc (5,21‐43). Comença
amb la pregària de Jaire, un dels caps de la
sinagoga, a Jesús: «La meva filleta sʹestà morint.
Veniu a imposar‐li les mans perquè es posi bé i
no es mori.» És la descripció crua de la realitat
humana, feta de malaltia, de sofriment i
finalment de mort. Perquè aquest és l’anunci
següent, la mort ja s’ha fet present i davant
d’aquesta realitat tan poderosa ni Jesús no hi pot
fer res. No cal ja “amoïnar el Mestre”. Només
queda el plor d’impotència. La reacció de Jesús,
en canvi, és ben diferent. Si Déu porta salvació,
aquesta salvació ha d’arribar allà on hi ha el límit de la persona humana, és a dir, a la mort. La salvació, ¿voldrà
dir evitar la mort, com havia demanat Jaire? Doncs, no. La salvació que ve de Déu consisteix en retornar la vida
–ara ja vida eterna i feliç– després de la mort, perquè la mort és una realitat que forma part del ser mateix de
la persona humana. És el que va passar amb Jesús mateix, amb la seva mort i resurrecció. És el signe que fa
Jesús amb aquella noia de dotze anys: «Talita, cum», que vol dir: “Noia, aixeca’t”. I va reintegrar‐se a la vida
humana, servint, ara ja ben conscient que encara que hagués de morir, la seva mort no seria pas definitiva.

La dona que patia pèrdues de sang
Enmig d’aquesta escena, en ple camí de Jesús cap a la casa
de Jaire, «una dona que patia pèrdues de sang des de feia
dotze anys» –tants anys com els que tenia de vida aquella
noieta– toca el mantell de Jesús conscient que només Jesús
li pot donar aquella salvació que ella espera que la pugui
retornar ara i aquí a una vida plenament humana. La
reacció de Jesús és immediata. No ho és pas per enfadar‐se
amb aquella persona. Ho és per fer adonar tothom que la
salvació que ve de Déu no pot ser quelcom màgic o
automàtic que no requereixi res a la persona humana. D’aquí la seva insistència en saber qui és, i d’aquí les
seves paraules: «Filla, la teva fe t’ha salvat. Queda lliure de la teva malaltia i vés‐te’n en pau». Aquest missatge
de llibertat i de pau, és el fruit de la fe com a resposta a la Bona Nova que Jesús proclama.
http://parroquiesdetorello.wordpress.com/

a/e: parroquiesdetorello@gmail.com

PARRÒQUIA DE MONTSERRAT
& Horari de misses
• Dimarts i dijous, feiners: a les 9 del matí.
• Dissabtes i vigílies de festes: a les 7 de la tarda.
• Diumenges i festes: a les 12 del migdia.
& Despatx (c/ Núria, 85): divendres, de 8 a 9 del vespre.
F 938590340, 938590637.

Misses per celebrar
Dissabte 30

19: Joan Comas Arau.
I Pere Masdemunt

Diumenge 1

12:

Dimarts 3

9: Pere Conca Roma (9è. Aniv.)

Dijous 5

9:

Dissabte 7

19: Dolors Darnés Xampró

Diumenge 8

12: Maria Casademunt

& Enterraments
• Dijous, dia 21 de juny: Climent Carrascosa Rubio,
93 anys.
• Dimecres, dia 27 de juny: Antònia Fabré Vigué, 82
anys.
& Col·lectes
• Diumenge, dia 24 de juny: 96,86 €.

& Col·lectes
• Diumenge, dia 24 de juny: 236,54 €.
• Donatiu: 50,00 €.

Capella dels Sagrats Cors
& Horari de misses
• De dilluns a dissabte, feiners -durant l’estiu-, a les 8 del
matí.
• Diumenges i festes: a 2/4 de 9 del matí.

& Col·lectes
• Mes de juny, diumenge, dia 4: 21,54 €; diumenge,
dia 17: 20,01 €; diumenge, dia 24: 64,81 €.

Santuari de Rocaprevera
& Horari de misses
• Diumenges i festes: a les 10 del matí.
& Despatx: a la parròquia de Sant Feliu o de Montserrat.
F 938590637 i 938590340.

Misses per celebrar
Diumenge 1

10: Família Viver Casadesús

Diumenge 8

10: Família Zapata Ponce.
I també per Antoni Soldevila

PARRÒQUIA DE SANT FELIU
& Horari de misses
• De dilluns a divendres, feiners: a les 7 de la tarda.
• Dissabtes i vigílies de festes: 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.
F 938590340, 938590637.

Misses per celebrar
Dissabte 30

20:

Diumenge 1

11: Enric Comellas

Dilluns 2

19: Esposos Padrisa Vinyeta

Dimarts 3

19:

Dimecres 4

19: A sant Antoni

Dijous 5

19:

Divendres 6

19: A sant Feliu

Dissabte 7

20:

Diumenge 8

11: Ànimes

AGENDA
& Càritas Interparroquial
• Horari d’acolliment i atenció, cada dilluns, de 6 a
8 de la tarda, a la Rectoria de Sant Feliu.
• Dilluns vinent, dia 2 de juliol, a les 9 del vespre, hi
ha reunió de Càritas interparroquial, a la
Rectoria de Sant Feliu.
& Parròquia de Montserrat
• Cada dijous, a 2/4 de 9 del vespre, assaig del Cor
Parroquial, a l’església.
& Santuari de Rocaprevera
• Cada dijous, a 2/4 de 10 del vespre, assaig del Cor
de Rocaprevera, al Santuari.

& Enterraments
• Dissabte, dia 23 de juny: Fortià Bofill Casanova,
54 anys.
• Dimecres, dia 27 de juny: Enric Cardoner Blanch,
86 anys.
Full i Diàleg: 0,50 €

