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“La missió de Jesús és la de fer-nos recuperar la vida”
Si volem acollir l’evangeli d’avui (Mc 5,21-43), tenim dos temes per aprofundir. Un
és el de la vida i l’altre és el de la fe. Pel que fa a la vida, les dues dones de
l’evangeli d’avui estan perdent la vida. La filla de Jaire, jove, és quasi morta. I la
dona gran, amb les pèrdues de sang, està també perdent la vida (i els diners amb
els metges). I a través aquest evangeli, veiem que “la missió de Jesús és la de
fer-nos recuperar la vida”. Ell ha vingut per a la nostra vida. Així, la «salut» i la
«salvació» signifiquen gairebé el mateix, perquè són dues paraules que venen de
la mateixa arrel llatina: «salus/salvus». Aquestes dones ens ensenyen les
maneres d’adreçar-se a Jesús. Una pot ser a través de la paraula, de la pregària i
de la súplica, com el cas de Jaire, el pare de la nena, que era cap de la sinagoga
i que ja es veu que tenia una certa formació i cultura. D’altra banda, hi ha una
dona gran, senzilla, que no s’hi apropa amb la paraula sinó amb el gest i l’acció:
tocar-li «el mantell». Dues maneres ben diferents però les dues ben encertades
per apropar-nos a Jesús. Una altra cosa que hem d’aprendre, és la de descobrir
com la nostra fe, és a dir, la nostra confiança o el fet de fiar-nos de Jesús, és el
que li permet a Jesús poder actuar i treballar en nosaltres. Tant és així que, per això, ell mateix ni s’adona que
ha fet un miracle. D’aquesta manera és com si fóssim nosaltres els qui podem gestionar els miracles. Com si en
fóssim els autors. O, dit d’una altra manera, som nosaltres que, si tenim fe, podem descobrir molts miracles. La
nostra manca de fe no facilita l’acció de Jesús ni ens permet de veure els miracles que s’estan fent al voltant
nostre, en molts gestos de generositat, com els que hem pogut veure durant aquesta llarga època de pandèmia.
No és que ara hi hagi menys miracles que abans, és que no els veiem. Vivim en una societat massa
materialista que es va apropiant de nosaltres i, com els amics de Jaire, ens diuen: «La teva filla és morta. Què
en trauràs d’amoïnar el mestre?». Malgrat tot, Jesús ens continua dient a nosaltres com a Jaire: «Tingues fe i
no tinguis por!».

Trobada anual dels mossens rwandesos a Torelló
Fa anys que els sacerdots ruandesos fan serveis pastorals a la nostra diòcesi de Vic. Cada
any es reuneixen, juntament amb el bisbe, per celebrar aniversaris d’ordenació (de cada u
d’ells) i aprofiten aquesta ocasió per compartir (notícies, experiències i el dinar). Aquest any
2021 vindran aqui Torelló i serà el dia 1 de juliol (dijous vinent). La missa (cantada i
celebrada en ruandès), dirigida per senyor bisbe Romà Casanova i Casanova, està prevista
a les 11 del matí al santuari de Rocaprevera. Les portes estaran obertes a tothom que vulgui
acompanyar-nos en aquesta missa d’acció de gràcies.

parroquiesdetorello.com

parroquiesdetorello@gmail.com

PARRÒQUIA DE MONTSERRAT

SANTUARI DE ROCAPREVERA

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

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

Misses per celebrar
Dissabte 26

19: Joan Mir

Diumenge 27 12: Difunts família Masdemunt-Berga
Dimarts 29

9: Pere Serrat

Dijous 1

9: -------

Dissabte 3

19: ------

10: ------

Col·lectes

• Diumenge, dia 20 de juny: 43,38 €
• Lampadaris: 173,58 €
COLÒNIA DE VILASECA

Col·lectes
•

Missa per celebrar
Diumenge 27

Diumenge, dia 20 de juny: 52,38 €

Missa per celebrar
Diumenge 27

13: Joan Quintana Costa

Enterraments


Dijous, dia 24 de juny: Carmen Rivera
Arredondo, 91 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

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



Dijous vinent, dia 1 de juliol, a les 7 la
tarda, a la capella del Santíssim de
l’església de Sant Feliu, l’Hospitalitat
de la Mare de Déu de Lurdes convoca
la pregària mariana de cada mes



Dissabte dia 3 de juliol, a les 11 del
matí, celebració penitencial amb els
nens que rebran la primera comunió
el diumenge, dia 4 de juliol, a Montserrat

Misses per celebrar
Dissabte 26

20: -------

Diumenge 27

11: -------

Dilluns 28

19: -------

Dimecres 30

19: -------

Divendres 02

19: -------

Dissabte 03

20: -------

HORARIS PRIMERES COMUNIONS

Col·lectes
•

Diumenge, dia 20 de juny: 119,78 €

Parròquia de la Mare de Déu de
Montserrat
 Diumenge, dia 4 de juliol, a les 12

Enterraments


Divendres, dia 25 de juny: Mercè Antònia
València Vila, 61 anys

Full i Diàleg: 0,60 €

