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La vida s’escola…

«Jesús  arribà  en  barca de  l’altra  riba del

llac», diu el text (Mc 5,21‐43), i es trobà amb

dos  casos  en  els quals  la vida  s’escolava

irremeiablement davant  la  impotència de

les persones. Marc explica les dues escenes

entrelligades,  l’una  a  l’interior de  l’altra,

unides pels dotze anys de l’una i de l’altra.

La primera correspon a Jaire, un home bo,

cap  de  la  sinagoga,  que  formula  aquest

prec: «La meva filleta s’està morint. Veniu

a imposar‐li les mans perquè es posi bé i no

es mori.» I Jesús hi va. I també fa un prec a Jaire quan li fan saber que la seva filla ja ha mort: «Tingues fe i no

tinguis por.» Fes‐ho així perquè has de creure que la vida que s’ha escolat del cos de la teva filla ha estat

recollida pel Déu que li havia donat aquesta vida. I perquè ara ho comprengueu tots, Déu li retorna davant dels

vostres ulls, així sabreu que la vida sempre és en mans de Déu, encara que sembli que s’escola perdent‐se

definitivament: «”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.» Aquella noia ha de viure la vida “servint”, que per a això Déu

ens ha donat la vida, i només així té sentit!

També feia dotze anys del mal d’aquella dona, de la qual només sabem «que havia sentit parlar de Jesús», que

l’encalçà a mig camí i li tocà el mantell, perquè pensava: «Encara que li toqui només la roba que porta, ja em

posaré bona». A ella com que se li escolava la sang, se li escolava la vida. Només Déu, present en Jesús podia

fer que la seva vida no es perdés inútilment.

«Qui m’ha tocat  la roba?» És el prec de Jesús a

tothom. Perquè si aquella acció no és viscuda com

un gest de fe, fàcilment es podria entendre com

de màgia  o  de  superstició,  i  això  seria  el  pol

oposat del missatge de Jesús.

Quan  ella  «s’acostà  tremolant  de  por,  es

prosternà davant d’ell i li digué tota la veritat» va

poder sentir com Jesús  li deia: «Filla,  la teva fe

t’ha  salvat. Queda  lliure  de  la  teva malaltia  i

vés‐te’n en pau». El mal ja no t’afecta, ara ja pots

viure la vida en la pau de la fe i saber, agraïda,

que és Déu qui te l’ha donada.



PARRÒQUIA DE MONTSERRAT
& Horari de misses
• Dimarts i dijous, 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.
F 938590340

Misses per celebrar
Dissabte 30 19: Segunda Pérez Martínez
Diumenge 1 12: Josep Font Puigferrer (11è aniv.)
Dimarts 3 9: Ànimes
Dijous 5 9: Ànimes
Dissabte 7 19: Pere Masdemunt
Diumenge 8 12: Família Icart Dot

& Enterraments
• Dijous, dia 21 de juny: Rosa Coll Riera, 87 anys.
• Dimecres, dia 27 de juny: Genís Arcarons Sanglas,

91 anys.
• Dimecres, dia 27 de juny: Núria Pons Castany, 82

anys.

& Col·lectes
• Diumenge, dia 24 de juny: 124,47 €.

PARRÒQUIA DE SANT FELIU
& Horari de misses 
• Dilluns, dimecres 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.
F 938590340

Misses per celebrar
Dissabte 30 20: Joan Pujol
Diumenge 1 11: Joan Prat Mirambell
Dilluns 2 19: Ànimes
Dimecres 4 19: Joan Prat Mirambell

Dolors Cutrina Arquerons (cap d’any)
Divendres 6 19: Ànimes
Dissabte 7 20: Esposos Prat Martorell
Diumenge 8 11: Joan Prat Mirambell

& Col·lectes
• Diumenge, dia 24 de juny: 84,22 €.
• Lampadaris: 126,81 €.
• Donatius: 40,00 €.
• Una capella domiciliària: 87,25 €.
• Donatius, Càritas: 50,00 €.

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 938590340 i 938590637

Misses per celebrar
Diumenge 1 10: Teresa Carbonés Solà (cap d’any)
Diumenge 8 10:

& Col·lectes
• Mes de juny: diumenge, dia 10: 52,50 €; diumenge,

dia 17: 84,45 €; diumenge, dia 24: 50,45 €.
Lampadaris d’aquest mes: 780,51 €.

A G E N D A

& Interparroquial
• Dijous vinent, dia 5 de juliol, a les 8 del vespre, a

l’església de Sant Feliu, a la capella del baptisteri,
l’Hospitalitat de la Mare de Déu de Lurdes de
la Vall del Ges, convoca la pregària mariana
de cada mes.

• Divendres vinent, dia 6 de juliol, a 2/4 de 10 del
vespre, hi ha trobada de formació amb l’equip
de catequistes, a la sala de reunions de
Rocaprevera. Continuem el cicle de formació
sobre els Pares de l’Església. Com sempre, la
trobada és ben oberta a tothom.

& Càritas Interparroquial
• Horari d’acolliment i atenció, cada dilluns, de 2/4

de 7 a les 8 de la tarda, a la Rectoria de Sant
Feliu.

& Parròquia de Sant Feliu
• Dimarts vinent, dia 3 de juliol, a les 9 del vespre, hi

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

• Dimecres vinent, dia 4 de juliol, a les 8 del vespre,
hi ha reunió de la Junta del Casal de Sant
Feliu al mateix Casal.

& Parròquia de Montserrat
• Cada dijous, a 1/4 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 €


