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«Li porten un sord, que amb prou feines podia parlar, i li demanaven
que li imposés la mà»
Avui, la litúrgia ens mena envers la contemplació de la guarició d'un
home «sord, que amb prou feines podia parlar» (Mc 7,31-37). Com
en moltes altres ocasions (el cec de Betsaida, el cec de Jerusalem,
etc.), el Senyor acompanya el miracle amb una sèrie de gestos
externs. Sovint a l’evangeli fa l’efecte que Jesús feia miracles en un
tres i no res: una paraula, una imposició de mans i ja està fet. Però
en l’escena d’avui sembla que li costa. Segur que en aquesta
aparent minva de poder de Jesús hi podem trobar una lliçó de vida.
Un sord que amb prou feines sabia parlar. Una persona tancada a
la comunicació, tant d’entrada com de sortida. Davant Déu tots som
cecs, perquè Déu ningú no l’ha vist mai. Ell se’ns comunica amb la
Paraula. Però, si som sords, com la podrem escoltar? I si amb prou
feines sabem parlar, com podrem pregar?
En l’evangeli d’avui, Jesús ens mostra la “necessitat del silenci” en
la nostra vida. Els que li porten el sord demanen a Jesús que li
imposi les mans. Però el Senyor ja devia veure que la cosa era més complicada. I el primer que va
fer va ser endur-se’l tot sol, lluny de la gent. Curiós! O no tant. Tots sabem que les multituds són
ensordidores, i que és molt difícil comunicar-se en un local ple de gent. La comunicació requereix
un ambient de silenci. Res millor, per això, que una mica de solitud. No és casual que el desert
sigui el lloc privilegiat per a la trobada íntima amb Déu. No és en va que tots els cercadors de Déu
hagin practicat el silenci, la meditació, el recés... Sense silenci interior no hi ha veritable pregària.
Quan volem ensenyar una criatura a resar, li fem memoritzar fórmules de pregària com si fossin la
dècima de Nadal. Però... n’hi ha prou amb això? No oblidem que pregar és primer de tot posar-se
en presència silenciosa i agraïda davant d’aquell que ens estima?

El Diàleg de les parròquies a la ràdio
Dissabte vinent, dia 11 de setembre, de 9 a 10 del matí i d’1 a 2 del migdia,
podeu escoltar el programa de ràdio “Diàleg de les parròquies” per Ràdio Ona,
al 107.4 de la FM. La repetició serà el dimarts, dia 14 de setembre, de 8 a 9
del vespre.
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 4

19: -------

Diumenge 5 12: ------Dimarts 7

9: -------

Dijous 9

9: Maria Casademunt

Dissabte 11

19: -------

Missa per celebrar
Diumenge 5

Col·lectes

• Diumenge, dia 29 d'agost: 46,71 €
• Lampadaris: 186,85 €

AGENDA

Col·lectes
•

Diumenge, dia 29 d'agost: 57,82 €

•

Lampadaris: 88,86 €

Enterraments
•

10: Família Font - Roura

Dijous dia 2 de setembre: Elena Sanz
Aguilar, 82 anys

Activitats interparroquials
•

Càritas: Horari d'acolliment i atenció,
cada dilluns, de 10 del matí a 12 del
migdia, a la rectoria de Sant Feliu

•

Parròquia de Montserrat: Cada dilluns, a

1/4 de 9 del vespre, assaig del Cor
Parroquial, a l’església

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

Dimarts vinent, dia 7 de setembre, a les
8 del vespre, hi ha una reunió de la
junta del Casal de Sant Feliu

Misses per celebrar
Dissabte 4
Diumenge 5

20: ------11: Xavier Casabella Font

Dilluns 6

19: -------

Dimecres 8

19: -------

Divendres 10

19: -------

Dissabte 11

20: --------

Col·lectes
•

Diumenge, dia 29 d'agost: 90,43 €

•

Lampadaris: 102,25 €

Enterraments
• Divendres, dia 3 de setembre: Paulino
Esquerrà Basagaña, 88 anys

Full i Diàleg: 0,60 €

