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Jesús arribà… de l’altra riba del llac

Diumenge passat havíem  sentit  com  Jesús  convidava a

“passar a l’altra riba”, és a dir, a anar a terra de pagans.

Allà a Gerasa ha tingut lloc la guarició d’un endimoniat.

No ho hem  llegit. Han  acabat demanant‐li  a  Jesús que

marxi, i ho fa. Aquí comença el relat d’avui (Mc 5,21‐43) o,

més  ben  dit,  els  dos  relats  d’avui.  Perquè mentre  està

explicant  com  el  cap  de  la  sinagoga  que  es  deia  Jaire

s’acosta a Jesús i li formula una pregària prou confiada:

«La meva filleta s’està morint. Veniu a imposar‐li les mans

perquè es posi bé i no es mori», una dona malalta, sense

dir res, toca el mantell de Jesús perquè pensa: «Encara que

li toqui només la roba que porta, ja em posaré bona». És així! Però Jesús vol saber qui és perquè no fos cas que

es confongués el miracle de la guarició amb cap mena de màgia o de superstició. Això seria totalment contrari

al seu evangeli. Quan la dona tremolosa de por li explica, Jesús respon alleugerit: «Filla, la teva fe t’ha salvat.

Queda lliure de la teva malaltia i vés‐te’n en pau». És la fe la que et salva; aquest és el gran miracle de la qual

cosa la guarició només n’és el signe.

Quelcom de semblant passa amb el cap de la sinagoga. Quan li fan

saber que  la  seva  filla  ja ha mort  i que per  tant no  cal pas que

continuï amoïnant a Jesús –a Déu mateix– perquè la mort ha tornat

a triomfar com sempre, Jesús li ha de dir: «Tingues fe i no tinguis

por».  I només permet que  l’acompanyin els qui  tenen  fe, ni que

sigui només una mica, perquè no el confonguin amb un miracler

sinó que entenguin que el signe explica allò que deia la primera

lectura d’avui del llibre de la Saviesa (Sv 1,13‐15.2,23‐24), que Déu

no vol pas  la mort sinó que «tot ho ha creat perquè existeixi».  I

Jesús diu: «”Talita, cum”, que vol dir: ‘Noia, aixeca’t.’ A l’instant la

noia, que ja tenia dotze anys, s’aixecà i es posà a caminar. Ells no

se’n sabien avenir». Era veritat! El missatge de Jesús no era només

de paraula sinó que era d’obra. Déu actua en ells portant salvació

i vida per a tothom qui cregui en Ell. És, també, la vida nova del nostre Baptisme.

Formació bíblica

Dissabte vinent, dia  4 de  juliol,  a  les  9 del vespre,  a  la  sala de  reunions del Santuari de

Rocaprevera, hi ha la trobada mensual que convoquem amb els lectors, i tots aquells que hi

vulgueu venir, per aprofundir sobre les lectures bíbliques dels diumenges. Aquestes trobades

són obertes a tothom. Aprofitem‐ho!



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 27 19: Joan Vila Roca (2n aniv.)

Pere Masdemunt
Diumenge 28 12: Josep Font Puigferrer (8è aniv.)
Dimarts 30 9: Ànimes
Dijous 2 9: Ànimes
Dissabte 4 19: Segunda Pérez Martínez
Diumenge 5 12:

& Col·lectes
• Diumenge, dia 21 de juny: 104,44 €.
• Donatiu Càritas: 30,00 €.

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 27 20: 
Diumenge 28 11:
Dilluns 29 19: Germanes Mercader
Dimarts 30 19: Ànimes
Dimecres 1 19:
Dijous 2 19:
Divendres 3 19:
Dissabte 4 20:
Diumenge 5 11:

& Col·lectes
• Diumenge, dia 21 de juny: 110,00 €.

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 28 10:
Diumenge 5 10:

A G E N D A

& Interparroquial
• Dijous vinent, dia 2 de juliol, a les 9 del vespre, a la

Rectoria de Sant Feliu, hi ha reunió de pares i
padrins per preparar els Baptismes.

• Divendres vinent, dia 3 de juliol, a les 8 del vespre,
als locals de la Rectoria de Sant Feliu,
l’Hospitalitat de la Mare de Déu de Lurdes de
la Vall del Ges, convoca la pregària mariana
de cada mes.

• Divendres vinent, dia 3 de juliol, a les 9 del vespre,
hi ha trobada de l’equip de catequistes de les
parròquies de la Vall del Ges, a la sala de
reunions de Rocaprevera.

• Dissabte vinent, dia 4 de juliol, a les 9 del vespre, a
la Sala de reunions del Santuari de Rocaprevera,
hi ha la trobada bíblica amb els lectors i tot
aquell que vulgui assistir-hi, per a aprofundir
sobre les lectures dels diumenges. Tothom hi pot
venir.

& 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
• Dimarts vinent, dia 30 de juny, a 2/4 de 10 del

vespre, hi ha reunió dels animadors de cant
litúrgic de la parròquia, al pis de la Rectoria.

& 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.

Full i Diàleg: 0,50 €


