
«Mestre, no et fa res que ens enfonsem?» (Mc 4,35-41)  

Avui —en aquests temps de «gran 
temporal»— ens veiem interpelꞏlats per 
l'Evangeli. La humanitat ha viscut drames 
que, com onades violentes, s'han precipitat 
sobre homes i pobles sencers, 
particularment durant el segle XX i l'albada 
del XXI. Avui dia tenim l'exemple de la 
pandèmia Covid-19 que encara estem vivint.  
I, a vegades, ens brolla de l'ànima preguntar-
li: «Mestre, no et fa res que ens enfonsem?» 
(Mc 4,38); si vós veritablement existiu, si vós 
sou Pare, per què aquests esdeveniments? 
Per què les guerres, malalties, terratrèmols 
al món? El món està cansat de tantes 
coses...!! Personalment,  meditant aquest 
evangeli, sobretot la pregunta dels deixebles 
a Jesús, m’he recordat de la tragèdia 
(Genocidi) que vaig viure al meu país, 
Ruanda, i ara fa 27 anys! I fins ara em 
demano «on era Déu en aquells dies? Per 

què romangué en silenci? Com pogué tolerar aquest excés de destrucció?»... Però, ja sabem que  
Déu no respondrà aquestes preguntes: a Ell li podem demanar tot menys el perquè de les coses; 
no tenim dret a passar-li comptes. En realitat, Déu hi és i hi és tot parlant; som nosaltres els qui no 
hi som [en la seva presència] i, per tant, no oïm la seva veu: «Nosaltres, amb la nostra natura 
humana, no podem escrutar el secret de Déu. Solament hi veiem fragments i ens equivoquem si 
volem fer-nos jutges de Déu i de la història. En aquest cas, no estaríem defensant l'home, sinó que 
contribuírem només a la seva destrucció». En efecte, el problema no és que Déu no existeixi o que 
no hi sigui, sinó que els homes visquem com si Déu no existís. Heus aquí la resposta de Déu: «Per 
què sou tan covards? Encara no teniu fe?» (Mc 4,40). Això diu Jesús als apòstols, i el mateix li 
digué a santa Faustina Kowalska: «Filla meva, no tinguis por de res, Jo sempre sóc amb tu, tot i 
que sembli que no hi sóc». Fem el propòsit de no preguntar-li més, i, en lloc d'això, comprometem-
nos a pregar i respectar la seva voluntat i, aleshores, hi haurà menys drames... i, astorats, 
exclamarem: «Qui és aquest, que fins el vent i l'aigua l'obeeixen?» (Mc 4,41). —Jesús, en Vós 
confio! 
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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. T. 93 859 03 40  
  

Misses per celebrar  
 

Dissabte 19    19: -------  
Diumenge 20  12: Acció de gràcies 
Dimarts 22  9: Domènec Vila Sodevila i família 
Dijous 24        9: Joan Ginebra 
Dissabte 26 19: Joan Mir 

 
Col·lectes   
• Diumenge, dia 13 de juny: 72,20 € 

Enterraments 
 Dijous, dia 17 de juny: Francisco Salvador 

Gómez, 76 anys 

 
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 del migdia   
Tel: 93 859 03 40 

 

Misses per celebrar  
Dissabte 19      20: ------- 
Diumenge 20   11: Joan Bassas Guillamet 
Dilluns 21   19: ------ 
Dimecres 23 19: ------- 
Divendres 25 19: ------- 
Dissabte 26      20: ------- 
                                              

Col·lectes  
• Diumenge, dia 13 de juny: 52,77 € 

Enterraments 
 Dimarts, dia 15 de juny: Joan Barniol 

Terradellas, 94 anys 

 Dimarts, dia 15 de juny: Andreu Plans Ballana, 

81 anys 

 

 

 

 

                                                                                               

SANTUARI DE ROCAPREVERA 

 Horari de misses  
• Diumenges i festes: a les 10 del matí  
Despatx: a la parròquia de Sant Feliu o de Montserrat   
93 859 03 40  
  

 
Missa per celebrar 
Diumenge 20    10: Sidro Capdevila Pujols 

 
Col·lectes   

• Diumenge, dia 13 de juny: 60,13 €  

• Lampadaris: 240,50 € 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Full i Diàleg: 0,60 € 

 

 

 

 

 
 
 

                                                     Full i Diàleg: 0,60 € 

AGENDA  
   
Activitats  Interparroquials  
 Càritas: Horari d'acolliment i atenció, 

cada dilluns, de 10 del matí a 12 del 
migdia, a la rectoria de Sant Feliu 
 

 Dissabte dia 19 de juny, a 2/4 de 11, 
trobada del Grup Sinodal Torelló, a la 
rectoria de Sant Feliu 

 
 Dissabte dia 19 de juny, a les 11 del 

matí, la celebració penitencial amb 
els nens que rebran la primera 
comunió el diumenge, dia 20 de juny, a 
Sant Feliu 

 

HORARIS PRIMERES COMUNIONS 

Parròquia de Sant Feliu: 

 Diumenge, dia 20 de juny, a les 11 

 
Parròquia de la Mare de Déu de 
Montserrat  

 Diumenge, dia 4 de juliol, a les 12 

 


