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Els dubtes de Tomàs i Felip
Avui en l’evangeli hi tenim el diàleg que Jesús
manté amb els apòstols en el seu llarg comiat, i es
ressalten les intervencions de dos d’ells: Tomàs i
Felip (Jn 14,1‐12).
El primer, Tomàs, es fa portaveu de la pregunta
fonamental de la persona humana: on va la vida?
cap on cal orientar‐la? És veritat que ha quedat
fascinat per Jesús i per això l’ha seguit, però, a
punt d’arribar al final de la seva vida, la pregunta
es presenta amb més insistència: “Senyor, no sabem on aneu” i ens costa molt de poder tenir aquesta confiança
acompanyada de tota la serenor que reclameu. On és la casa del Pare?
Aquest “dubte” de Tomàs –beneït dubte!– permet que Jesús respongui encara més a l’anhel del cor de l’home:
«Jo sóc el camí, la veritat i la vida: ningú no arriba al Pare si no hi va per mi». L’únic Camí per arribar a la Vida
de Veritat és Jesús. Per això ha vingut. Per això ha mort en creu i ha ressuscitat. Aquest és el camí que s’ha
obert de nou per a la persona humana. El camí és Ell mateix, la seva vida, aquesta és l’única veritat.
El “dubte” de Felip, fet pregària, que continua i explicita el de Tomàs és: «Senyor, mostreu‐nos el Pare, i no
ens cal res més». Si veiéssim el Pare ja ho tindríem tot solucionat i no ens caldria fer ni tan sols l’esforç de
creure; així podríem caminar pel camí de la vida sense cap mena de dubte, sense cap més interrogant perquè
viuríem en la veritat absoluta. Felip no s’adona que el que està demanant –al costat del que diu molta gent del
nostre món sense pensar‐ho massa– és que la persona humana deixi de ser aquell ésser creat lliure per Déu
i que mai no pot perdre la llibertat sense deixar de ser el que és. I no es pot creure per força ni estimar per
obligació. El seu desig, però, és bo en la mesura en què intueix que a la casa del Pare ja no caldrà la fe perquè
el veurem tal com és i quedaran totalment contestades les preguntes humanes més radicals.
La resposta de Jesús permet que pugui explicitar encara més el seu paper de Fill del Pare: «Qui em veu a mi,
veu el Pare». Per tant, Ell que coneix el Pare, l’està revelant, l’està mostrant. Aquesta ha estat la seva missió
salvadora. Creure’l a Ell porta a què ja haguem vist el Pare, tot i que sabem que encara no el veiem
definitivament, cosa que no es produirà fins a la nostra resurrecció, i aquest és el terme del camí de Jesús i el
nostre. Mentrestant en el camí cal fer les obres que Ell fa i aquestes sempre són obres d’amor. La primera
lectura dels Actes dels Apòstols (Ac 6,1‐7) ho posa de manifest.

Santa Rita a Rocaprevera
Dijous, dia 22 de maig, a 2/4 de 6 de la tarda, celebrem
l’Eucaristia a Rocaprevera en la festa de Santa Rita i hi fem la
tradicional benedicció de les roses.
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, 91, als baixos del Centre Cívic):
divendres, de 8 a 9 del vespre.
F 938590340, 938590637.

Misses per celebrar
Dissabte 17

19: Pere Bagaria Casanovas (5è. aniv.)

Diumenge 18

12: Esposos Manel Tuneu i Carme Roqué

Dimarts 20

9: Josep M. Sala

Dijous 22

9: Montserrat Calderó Saderra

Dissabte 24

19: Família Xampró Carrera

Diumenge 25

12: Isabel López Serra (4t. aniv.)

Missa Rociera
Diumenge vinent, dia 25 de maig, a les 10 del matí,
acollim com cada any la Romeria de la Verge del
Rocío i celebrem l’Eucaristia
& Baptismes
• Diumenge, dia 11 de maig:
– Ivet Colom de la Fuente, filla de Marc i Pilar.
– Sheila Ibaceta Zarate, filla de Beltran Enrique i
Sonia Elisabet.
– Bruna Vasco Veiga, filla d’Àngel i Pilar.
& Primera Comunió
• Diumenge, dia 11 de maig, han combregat per
primera vegada: Lorena Alba Gutiérrez; Sergi
Colom de la Fuente; Maria Gasulla Pueyo;
Morena Yasmín Ibaceta; Carla Masferrer Rifà;
Aleix Masip Sala; Pol Matavacas Darnés; Sara
Platero Mateos; Mar Sánchez Barba; Jordi Vidal
Trucharte; Laia Yebra Berenguer.

& Enterraments
• Dilluns, dia 12 de maig: Isidre Freixa Soldevila,
90 anys.
& Col·lectes
• Diumenge, dia 11 de maig: 94,50 €.
• Donatius: 220,00 €.

Capella dels Sagrats Cors
& Horari de misses
• De dilluns a divendres, feiners: a 2/4 de 8 del matí.
• Dissabtes: a les 8 del matí.
• Diumenges i festes: a 2/4 de 9 del matí.

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 18

10: Acció de gràcies

Diumenge 25

10: Família Alabern Canet

Mes de Maria
Durant el mes de maig, de dilluns a divendres, a 2/4
de 6 de la tarda, al Santuari, es resa el Rosari i es fa
el Mes de Maria

AGENDA

& Enterraments
• Dissabte, dia 10 de maig: Amelia Navarro
Navarro, 86 anys.

& Interparroquial
• Divendres vinet, dia 23 de maig, hi ha la trobada
de final de curs de catequistes de
l’arxiprestat a Santa Maria de Manlleu.

& Col·lectes
• Diumenge, dia 11 de maig: 72,33 €.
• Donatius: 100,00 €.

& Càritas Interparroquial
• Horari d’acolliment i atenció, cada dilluns, de 6 a
8 de la tarda, a la Rectoria de Sant Feliu.

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 17

20: Família Subirana Ordeig

Diumenge 18

11: Mercè Subirachs Julve

Dilluns 19

19:

Dimarts 20

19:

Dimecres 21

19:

Dijous 22

19: A santa Rita, en acció de gràcies

Divendres 23

19: Xavier Viver Salarich (13è. aniv.)

Dissabte 24

20: Lluís Sanglas Armengol

Diumenge 25

11: Família Bassas Guillament

& Parròquia de Montserrat
• Cada dijous, a 2/4 de 9 del vespre, assaig del Cor
Parroquial, a l’església.
• Dissabte vinent, dia 24 de maig, a 2/4 de 5 de la
tarda, ens trobem a l’església parroquial amb
els infants –i els seus pares– que l’endemà
fan la Primera Comunió per tal de preparar la
celebració i de fer la Celebració Penitencial.
& Santuari de Rocaprevera
• Cada dijous, a 2/4 de 10 del vespre, assaig del Cor
de Rocaprevera, al Santuari.

Full i Diàleg: 0,50 €

