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«Jo sóc el pa viu,
baixat del cel»
És indubtable que en aquest capítol sisè de
l’evangeli de Joan que anem llegint (Jn
6,51‐58) estem en una gran reflexió sobre
l’Eucaristia. Amb tota lògica ha començat
per la qüestió sobre la vida humana
necessitada d’aliment, és a dir, de sentit
profund que l’orienti i l’encamini vers la
plenitud, fins arribar a Déu mateix, al cel
que omple de sentit la vida de la terra.
Jesús mateix és Aquell que, perquè ha
baixat del cel, perquè és Fill del Pare, sap
on ha d’anar la vida humana i la pot
encaminar, orientar, guiar.
Però no només això! Ell mateix, la seva
carn, el seu Cos, la seva Vida és per ser
menjada i alimentar aquell que l’ha cregut
i desitja viure aquesta vida que Déu li ofereix. Tot sol no podria pas fer‐ho; i menys ara que en Jesús ha vist
què representa aquesta vida nova viscuda en un amor tan diferent. Com n’és de reconfortant la seva expressió:
«Jo sóc el pa viu, baixat del cel». Estima tant que tota la seva vida és per ser menjada i així donar vida, perquè
no només exhorta externament a seguir‐lo, sinó que alimenta internament per a fer‐ho real. És Eucaristia! Tota
la seva vida és Eucaristia. Ho és eternament perquè és vida ressuscitada! Fins avui!

«Qui menja la meva carn i beu la meva sang»
Avui encara, asseguts al voltant de la taula de l’Eucaristia, anhelem
menjar “la carn del Fill de l’home” perquè esperem “tenir la seva vida
en nosaltres”, la “vida eterna”.
Anhelem que Ell estigui en nosaltres, en el nostre interior i ens
transformi en Ell. Hem cregut profundament que «qui menja la meva
carn i beu la meva sang està en mi i jo en ell», i volem i desitgem
“viure gràcies a Ell”.
Tot Ell va ser Eucaristia, donació d’amor per donar vida als altres, i ho
és avui i ens dóna vida. Siguem Eucaristia i “visquem per sempre”.
parroquiesdetorello.com

parroquiesdetorello@gmail.com

& Durant el mes d’Agost, l’horari d’atenció del Despatx parroquial és aquest:
• Parròquia de Montserrat: el divendres, de 8 a 9 del vespre.
• Parròquia de Sant Feliu: el dilluns, de 8 a 9 del vespre.
& Com sempre, per a qualsevol urgència, al telèfon indicat

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 18

19: Joan Mir Conca

Diumenge 19

12:

Dimarts 21

9:

Dijous 23

9:

Dissabte 25

19:

Diumenge 26

12:

& Col·lectes
• Diumenge, dia 12 d’agost: 57,97 €.
• Donatius: 15,00 €.

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

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 19

10: Ventura Viver

Diumenge 26

10: Devots

AGENDA

& Santuari de Rocaprevera
• Dimarts vinent, dia 21 d’agost, a les 9 del vespre, a
la sala de reunions del Santuari, hi ha reunió de
la Comissió parroquial per al Santuari. La
proximitat de l’aplec fa que la Comissió –i la que
prepara l’aplec, els pabordes– ja es vagin reunint
per anar-ho tenint tot a punt.

Misses per celebrar
Dissabte 18

20:

Diumenge 19

11: Joan Prat Mirambell

Dilluns 20

19: Per una intenció

Dimecres 22

19:

Divendres 24

19: Ànimes

Dissabte 25

20: Joan Surribas Masramon (6è aniv.)

Diumenge 26

11: Anna Sala.
Xavier Casabella Font (9è aniv.)

& Col·lectes
• Diumenge, dia 12 d’agost: 144,22 €.
• Donatius: 100,00 €.
• Donatius, Càritas: 50,00 €.

Full i Diàleg: 0,50 €

