
 

 
MES DE MAIG del 2019 

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 al 
monestir, 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). 
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BON APLEC DE SANT PONÇ 
12 de MAIG del 2019. Núm. 240 

FULL PARROQUIAL. CORBERA DE LLOBREGAT. 

 
«SÍ AL FET DE DONAR LA VIDA» 

Sabem que l’evangeli de Joan és l’últim que s’escriu, i per tant, el 
que té més distància en el temps, respecte del Jesús històric. Les 
comunitats de Joan condensen tan com poden els millors 
ensenyaments de Jesús per als seus membres. D’aquí neix 
aquest capítol dedicat a la figura del bon pastor. Jesús és el bon 
pastor que lidera, guia, acompanya i dona la vida per les seves 
ovelles. Ja a l’antic testament apareix la figura del pastor, com 
per exemple Moisès, que viure com a pastor de Madian (Ex 3,1), 
o David, que va ser triat rei quan estava pasturant el seu ramat 
(2Sm 7,8). No és estrany, doncs, que les primeres comunitats 
recordessin aquesta figura, com una icona de Crist mateix, el 
Messies. I d’altres fragments del nou testament, com l’evangeli 
de Lluc que recorda el bon pastor que es carrega a les espatlles 
l’ovella perduda, i Jesús mateix encomana la missió a Pere de 
pasturar les seves ovelles. 
El més significatiu, però, de la figura del bon pastor, és a dir, 
Jesús, segons l’evangeli de Joan, és que Jesús decideix donar la 
vida lliurement per les ovelles, és a dir, per nosaltres. Això ens 
situa en un escenari d’entrega total i lliure. Jesucrist ens mostra 
així l’amor de Déu per cadascú de nosaltres, un amor que ve a 
trobar-se amb nosaltres, que es compromet i s’arrisca per 
nosaltres, un amor que és pura alegria i festa, un amor que no 
aixafa, no margina, no calla, no humilia, no envaeix la vida, sinó 
que la porta a plenitud, i que l’allibera.  
La donació de la pròpia vida és signe d’amor, i sabem que només 
allò que s’estima pot ser salvat. Així fa Jesús amb cadascú de 
nosaltres, ens estima profundament i infinitament. Ningú li treu 
la vida, la dona Ell, perquè vol. Deixem-nos guiar per Jesús, que 
no ha vingut a complicar-nos l’existència, sinó a resoldre-la, a 
alliberar-la. Aquest lideratge de Jesús el vivim enmig d’una 
festivitat ben nostra, l’aplec de sant Ponç. Que les nostres bones 
tradicions ens acompanyin en aquest desig de donar la vida. 

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 11: Carme Bacarises 
Jorba. 
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HORARIS DE MISSA  
Dimarts i dijous a les 9’15h. Dissabte 
a les 18h. Diumenge a les 10’30h. 
 
 
INTENCIONS 
Dissabte 11: Esposos Josep Cañellas 

i Dolors Castellví. Mingo Amposta i 

Tuietes Valls / Diumenge 12: Esposos Salvador Ros i Dolors Roca i famí lia. Joan Ribas. Josep Martí . 
 

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

 

 

SANT DE LA SETMANA 

El dijous vinent dia 16 de maig recordem el testimoni del prevere 
màrtir, el jesuïta polonès sant Andreu Bobola (1591-1657). Va 
ingressar a la companyia de Jesús el 1611, a Lituània, i anys més tard, 
destinat a Bielorússia, per predicar l’evangeli als cristians ortodoxos. 
L’any 2002 va ser declarat patró de Polònia. 
 
 


