
 

ABRIL del 2019 

DIUMENGE DE RAMS (14/04) 
Benedicció; a les 10’30h (santa Maria), a 
les 12h (sant Antoni) 
 
CONFESSIONS 
Dilluns 15, a les 17h (santa Maria) 
Dilluns 15, a les 20h (sant Antoni) 
 

CATEQUESIS D’ADULTS 
Dimecres 17, a les 20h (sant Antoni) 
 
DIJOUS SANT 
Eucaristia a les 20h (santa Maria) 
DIVENDRES SANT 
Celebració a les 12’30h (santa Maria); a les 18h (sant Antoni). Via 
crucis a les 20h (a santa Maria i a sant Antoni) 
DISSABTE SANT 
Vetlla pasqual a les 22h (sant Antoni); seguidament sopar pasqual 
DIUMENGE DE PASQUA 
Eucaristia a les 11h (santa Maria) 
Eucaristia a les 12h (sant Antoni) 
 
+++++++++++++++++ 
 
EL PAPA FRANCESC  
El passat dissabte 6 d’abril, el papa Francesc rebia als membres de la 
fundació «Missió central franciscana» (Alemanya). Una missió que té 
per objectiu apropar-se als pobres i deixar-se tocar per la pobresa de 
les persones. Aquest estil de senzillesa i simplicitat es converteix en 
l’actualitat en la manera de reconstruir profundament l’Església 
volguda per Crist mateix, més enllà dels propis límits. Sense oblidar 
mai la joia i l’alegria, actituds pròpies d’una vida plena en l’Esperit, 
signes creïbles de la missió i dels missioners d’avui. 
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FULL PARROQUIAL. CORBERA DE LLOBREGAT. 

 
«NO A LA COVARDIA» 

En els relats de la passió hi trobem un munt de detalls. Val molt la 
pena fixar-se bé, per tal de poder assaborir-los de veritat, posant 
la nostra atenció en Jesús, doncs a l’entorn seu gira tot el misteri, 
tota la passió de Déu en relació a nosaltres. Ell, Jesús, és el qui ha 
vingut a ser mediador entre Déu i nosaltres. Ell ha lliurat la seva 
vida, i ho ha fet estimant-nos. 
És interessant anar resseguint tot el relat de la passió, i anar 
observant el procés que viu Jesús. Judes, un dels seus, el traeix 
amb un petó. A casa de Caifàs, el gran sacerdot d’aquell any, van 
burlar-se d’Ell, pegant-lo sense motiu. Davant del sanedrí el 
presenten com un agitador de masses i un mestre doctrinalment 
errat, sense entrar en cap mena de diàleg perquè ja feia temps 
que havien decidit acabar amb Ell. Amb Pilat, al pretori, l’acusen 
amb més mentides. Al palau d’Herodes, els grans sacerdots i els 
mestres de la Llei segueixen acusant fortament Jesús. Herodes, es 
riu de Jesús, fent-lo tornar a Pilat. Aleshores Pilat executa la 
sentència de mort, malgrat no haver trobat cap indici objectiu de 
condemna vàlida, sotmeten, fins i tot, a votació popular 
l’alliberament de Jesús.  
Jesús que havia viscut sempre donant la seva vida, continuà 
donant-la del tot i per sempre, per tota la humanitat, 
solidaritzant-se amb els més maltractats. Ho va fer amb tota la 
dignitat, malgrat la duresa i la injustícia que va sofrir. Ho va fer 
sense covardia.  
En aquest camí de conversió quaresmal hem volgut apropar-nos 
més a Déu, a través de Jesús, i amb la força del seu Esperit. Els 
cristians no som persones només d’idees i d’intencions, sinó que 
som i volem ser persones de fets, de vivències, de realitats 
concretes. El fet d’apropar-nos a Déu ha de ser quelcom viscut 
sincerament, realment. Res millor que els sagraments que 
l’Església té i ofereix. Tant de bo puguem viure’ls amb dignitat, 
amb fermesa i amb convicció com Jesús. 

Mn. Daniel Palau 



 
 

HORARIS DE MISSA 
Dilluns, dimecres i divendres a les 
19h. Dimarts celebració de la 
paraula a les 19h. Dissabte (vetlla 
pasqual) a les 22h. Diumenge 
missa a les 12h. Totes les 
celebracions ferials contenen el 
res de les vespres. 
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HORARIS DE MISSA  
Dimarts a les 9’15h. Dijous (dijous 
sant) a les 20h. Diumenge de Pasqua 
a les 11h.  
 
 
INTENCIONS Diumenge 14: Esposos Josep Can ellas i Dolors Castellví . Tuites Valls. Pere Fisa i Rosina Can ellas. Esposos Salvador Ros i Dolors Roca i famí lia. Joan Ribas. Josep Martí  Tor. 

 
 
 
++++++++++++++++++++++++++++ 

 

SANT DE LA SETMANA 

El proper dimecres 17 recordem el testimoni del monjo benedictí, 
sant Robert de Chaise-Dieu (1000-1067). Fou el fundador del 
monestir Chaise-Dieu, a la regió francesa de l’Auvernia, i para abat 
d’aquest monestir, dins el qual entrà a formar part de la comunitat 
amb 11 anys el futur papa Clement VI. L’origen familiar noble li 
permeté de rebre una formació cultural àmplia i sòlida. Així com 
també pogué fer alguns viatges per Europa amb els quals pogué 
conèixer l’ordre benedictina, concretament la seu de Montecasino. El 
seu mestratge espiritual fou molt especial, apreciat i reconegut, de 
tal manera que la seva espiritualitat va tenir molt presents els camins 
de la vida interior, però també els més pobres i necessitats del seu 
temps.  
 
 
 
 


