
 

«Senyor, a qui aniríem? Tu tens paraules de vida eterna» 

Avui, l'Evangeli ens situa a Cafarnaüm (Jn6,60-69), on Jesús 
és seguit per molts per haver vist els seus miracles, en 
especial per la multiplicació espectacular dels pans. 
Socialment, Jesús allí té el risc de morir d'èxit, com es diu 
sovint; fins i tot el volen nomenar rei. És un moment clau dins 
la catequesi de Jesús. És el moment en el que comença a 
exposar amb tota claredat la dimensió sobrenatural del seu 
missatge. I, com que Jesús és tan bon catequista, capellà 
perfecte, el millor bisbe i papa, els deixa marxar, en sent pena, 
però ell és fidel al seu missatge, l'èxit popular no l'encega. 

Deia un gran sacerdot que al llarg de la història de l'Església han caigut persones que semblaven columnes 
imprescindibles: «Es van fer enrere i ja no anaven més amb ell» (Jn 6,66). Tu i jo podem caure, “passar”, 
marxar, criticar, “anar a la nostra”. Amb humilitat i confiança diguem-li al bon Jesús que volem ser-li fidels 
avui, demà i tots els dies; que ens faci veure el poc sentit evangèlic de discutir els ensenyaments de Déu o 
de l'Església pel fet que “no els entenc”: «Senyor, a qui aniríem?» (Jn 6,68). Demanem més sentit 
sobrenatural. Només en Jesús i dins la seva Església trobem la Paraula de vida eterna: «Tu tens paraules 
de vida eterna» (Jn 6,68). Com Pere, nosaltres sabem que Jesús ens parla amb llenguatge sobrenatural, 
llenguatge que cal sintonitzar correctament per entrar en el seu sentit ple; en cas contrari només sentim 
sorolls incoherents i desagradables; cal afinar la sintonia. Com Pere, també en la nostra vida de cristians 
tenim moments en els quals cal renovar i manifestar que estem en Jesús i que volem seguir amb ell. Pere 
estimava Jesucrist, per això es queda; els altres el volien pel pa, pels “caramels”, per raons polítiques i el 
deixen. El secret de la fidelitat és estimar, confiar. Demanem a la Virgo fidelis que ens ajudi avui i ara a ser 
fidels a l'Església que tenim. 

Promoure el matrimoni, acollir a tothom 
 

La segona lectura d’avui (Ef 5,21-32) ens dona l’ocasió de fer una petita reflexió sobre el matrimoni i l’amor 
que hauria de ser entre l’home i la dona a l’imatge de Crist amb la seva Església. El matrimoni és un 
sagrament perquè en l’aliança d’amor fidel i fecund entre l’home i la dona es manifesta l’aliança eterna que 
el Crist ha fet amb nosaltres fins al punt de donar la vida. Si vivim «en el Senyor», no es pot concebre que 
un cristià projecti la seva vida de família sense l’horitzó del sagrament del matrimoni. És cert que cada casa 
és un món i que es donen situacions en què no es pot celebrar el sagrament, però sempre serà cert que, si 
dos cristians volen formar una família i es poden casar per l’Església, ho han de fer. I també és cert que 
l’Església ha d’acompanyar cada família i cada persona en la situació en què es troba i no en la que voldríem 
que es trobés, i que moltes parelles que es casen civilment o que decideixen no casar-se encarnen valors 
positius que són signe d’una presència divina, encara que no sigui sacramental, en la realitat que viuen. 

parroquiesdetorello.com                                                                          parroquiesdetorello@gmail.com 

 

  
  
 Diumenge 21 del temps ordinari / B 

 

    22 d’agost de 2021     Any 83         Núm. 3514         

  

mailto:parroquiesdetorello@gmail.com


 

Durant el mes d’agost, l’horari d’atenció del despatx 
parroquial és aquest: 

 
• Parròquia de Montserrat: divendres, de 8 a 9 del vespre 

                    • Parròquia de Sant Feliu: dilluns, de 8 a 9 del vespre 

➢ Com sempre, per a qualsevol urgència, truqueu 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. T. 93 859 03 40  

  

Misses per celebrar  
 

Dissabte 21    19: Josep Campdelacreu 

Diumenge 22  12: Mercè Adam Huix 

Dimarts 24  9: ------- 

Dijous 26        9: ------- 

Dissabte 28 19: ------- 
 

Col·lectes   

• Diumenge, dia 15 d'agost: 56,29 € 

Bateig: 

• Dissabte, dia14 d’agost: Iker Iglesias Gimenez, 

fill de Jordi Iglesias Pastor i Ninfa Raquel Gimenez 

 

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 21       20: Esposos Llach - Portús 

Diumenge 22    11:  Família Portús Arimany 

Dilluns 23    19: Mercè Antònia València 

Dimecres 25 19: ------- 

Divendres 27 19: ------- 

Dissabte 28      20: Josep Cubí 

 

   Col·lectes  

• Diumenge, dia 15 d'agost: 132,62 € 

 

 

Enterraments 

• Dissabte, dia 14 d’agost: Francisco Rivera 

Casilda, 83 anys 

• Dilluns, dia 16 d’agost: Dolors Teixidó Barris,  

91 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 22    10: Alberta Valentí Puig 

 

Col·lectes   

• Diumenge, dia 15 d'agost: 57,80 €  

• Lampadaris: 231,21 € 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             
 

 

 

  
 

 

 
 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 


