
 

MES DE MAIG del 2019 

ARXIPRESTAT 
Excursió l’1 de maig a Salomó, amb totes 
les parròquies de l’arxiprestat. 
 
FAMÍLIES  
Dissabte 4 de maig, excursió de famílies 
en preparació del camí de Santiago (santa 
Maria, a les 10h). 

Dissabte 4 de maig, trobada arxiprestal de famílies de catequesis, a 
les 16’30h a Vallirana, (escola de les Dominiques). 
 
CONSELL PARROQUIAL 
Dilluns 6 a les 20h (sant Antoni). 
Dimarts 7 a les 19h (santa Maria). 
 
ESPLAI 
Trobada de monitors l’11 i 12 de maig, a Vilanova i la Geltrú. 
 
APLEC DE SANT PONÇ 
Diumenge 12 de maig, missa a les 11h, seguidament sardanes. 
 
CATEQUESIS D’ADULTS 
Dimecres 22 de maig, a les 20h (sant Antoni). 
 
PREGÀRIA 
Divendres 24 a les 19h, pregària mariana (santa Maria). 
Dijous 30 a les 20h, adoració (sant Antoni). 
 
+++++++++++++++++ 
EL PAPA FRANCESC  
El papa va rebre la visita dels membres de la federació italiana de 
sords, el passat divendres 26, a qui va animar a ser testimonis que 
desitgen percebre la presència de Déu amb la fe, i a permetre que la 
paraula de Déu ressonés en el propi cor. 
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FULL PARROQUIAL. CORBERA DE LLOBREGAT. 

 
«SÍ A LA FE» 

Els evangelis d’aquests diumenges pasquals són molt intensos i 
plens de detalls suggerents. La Paraula de Déu ens impacta a tots 
amb força per viure la fe sense pors de cap mena. Som convidats, 
avui i sempre, a ser testimonis de la resurrecció de Jesús, la qual 
no es troba mai deslligada del lliurament total de Jesús mateix. És 
Jesús qui s’apropa a les nostres vides, i entra en la nostra història 
personal i comunitària, per posar-se enmig nostre i donar-nos la 
seva pau. Aquesta no és com una melodia suau, o una mena de 
dolçor que tempera situacions i de desavinença. La pau de Jesús 
és plena de l’Esperit Sant, i per tant és plena de la força que 
necessitem per ser missioners de la seva misericòrdia allà on 
vivim. Som enviats com a missatgers de pau, per fer possible, per 
manifestar més clarament la pau de Déu: «feliços els qui 
treballen per la pau: Déu els anomenarà fills seus». 
Aquest enviament ens demana a tots posar en joc els nostres 
talents per tal que la pau de Déu no sigui una utopia. L’evangeli 
d’aquest diumenge empra una imatge ben bona per impulsar-nos 
a la missió: viure amb les portes obertes, i no tancades per la por. 
Més encara, viure el testimoniatge de Jesús amb fe: «feliços els 
qui creuran sense haver vist». 
La missió ens demana a tots «sortir de nosaltres mateixos», 
posar-nos en joc i voler compartir la vida, perquè en cada instant, 
en cada circumstància i davant de cada persona el Crist 
ressuscitat ens vol trobar i ens vol fer conèixer la seva pau, la 
seva presència. La missió, amb tot, neix quan la comunitat està 
reunida, s’enforteix a través de la comunió de l’Eucaristia, 
moment comunitari per excel·lència, i ens retorna a la comunitat 
que ens verifica la missió, així com els fruits que aquesta ha 
generat. Estimats, digueu-me amb la nostra vida de comunitat 
que la Pasqua de Jesús és ben real, manifestem amb alegria la 
missió de compartir la joia de viure en Crist, obrim els ulls a la fe, 
sense pors, amb confiança. 

Mn. Daniel Palau 



 
 

HORARIS DE MISSA 
Dilluns, dimecres i divendres a les 
19h. Dimarts i dijous celebració de 
la paraula a les 19h. Dissabte a les 
20h. Diumenge missa a les 12h. 
Totes les celebracions ferials 
contenen el res de les vespres. 
 
INTENCIONS 
Dissabte 27: Mercè Canals Crusat. 
Família Royo-Pórtoles / Diumenge 
28: Vicens Planas Puig 

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

 
HORARIS DE MISSA  
Dimarts i dijous a les 9’15h. Dissabte 
a les 18h. Diumenge a les 10’30h.  
 
 
INTENCIONS Dissabte 27: Maria Dolors Rigol Font. Llorenç Roi Rigol / Diumenge 28: 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 

Sant Joan de Houghton (1486-1535), fou prevere, cartoixà, ermità i el 
primer màrtir a Anglaterra sota el rei Enric VIII. La seva educació 
transcorregué a Cambridge, i després d’un període de discerniment 
esdevingué prior de la cartoixa de Beauvale. Amb poc temps dins de 
l’ordre cartoixà a Anglaterra, fou nomenat cap de la cartoixa a aquell 
país. L’any 1535 la comunitat cartoixana fou requerida per a un 
reconeixement de la supremacia del rei Enric VIII, com a cap de 
l’Església d’Anglaterra. Joan de Houghton, juntament amb dos priors 
cartoixans més, van demanar de ser eximits d’aquest acte, però 
l’aleshores coronel Tomàs Cromwell arrestà Joan Houghton fins a 
empresonar-lo, sentenciar-lo i acabar amb la seva vida.  
 


