
 

 
MES DE MAIG del 2019 

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). 
 
MES DE JUNY del 2019 

 
CATEQUESIS 
Final de curs, dijous 6 (sant Antoni). 
Final de curs, divendres 7 (santa Maria). 
 
CATEQUESIS ADULTS 
Dimecres 12 a les 20h, (sant Antoni). 
 
PREGÀRIA 
Divendres 21 a les 19h, pregària mariana (santa Maria). 
Dijous 27 a les 20h, adoració (sant Antoni). 
 
CONSELL PARROQUIAL 
Dimarts 25 a les 17h (santa Maria). 
Dimarts 25 a les 20h (sant Antoni). 
+++++++++++++++++ 
EL PAPA FRANCESC 
El papa saludava afectuosament els membres de la comissió de 
relació entre cristians catòlics i jueus, el passat dimecres 15 de maig. 
Convidant-los a no defallir en el reconeixement mutu dels dons de 
Déu, així com la possible convergència en el tema dels immigrants, 
creant un clima no només de tolerància, sinó reconeixement i 
respecte entre religions. 
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FULL PARROQUIAL. CORBERA DE LLOBREGAT. 

 
«SÍ AL QUE ÉS NOU» 

L’Evangeli és pura novetat, perquè ens remet a Aquell que fa 
noves totes les coses, totes les persones, totes les relacions, tota 
la nostra història. El fet d’adonar-se d’una realitat com aquesta 
és un gran regal. De vegades el fet d’anar amb massa presses no 
ens acaba d’ajudar a percebre la veritable novetat. A què ens 
referim?  
Efectivament qui noves les coses és qui viu estimant, és a dir, 
Jesús mateix. L’Amor ho fa tot nou. Sant Joan de la creu ho 
afirmava d’una manera molt poètica, dient: «el alma que anda 
en Amor, ni cansa ni se cansa». La mística ens indica un camí a 
seguir, un camí de superació i, a la vegada, de conversió. L’Amor 
de Jesucrist és una entrega significativa.  
Aquest fet real i concret, el lliurament de la vida de Jesús, ens 
demana de superar alguna temptació personal, com aquella de 
pensar l’amor. És a dir, l’amor no es pensa, sinó que es viu. O 
aquella altra temptació de creure que l’amor és només bo i 
òptim quan és portat a la pràctica en grups petits i reduïts. 
L’amor de veritat no és mai, no pot ser mai, elitista o provocar el 
tancament en un mateix.  
L’amor de veritat, el de Jesús, és aquell que comença per un 
mateix, acceptant la pròpia vida. És aquell que gasta molta 
sinceritat, que és el camí més directe per arribar a trobar Déu, i 
deixar-se trobar per Ell. L’amor de veritat és una entrega de la 
pròpia existència vers els més necessitats, en el servei i el 
compromís de donar veu als qui no tenen veu. L’amor de veritat 
no mira enrere, sinó és per aprendre les bones lliçons de la vida, i 
voler-les superar en un nou marc que no oculta les dificultats, 
sinó que les inclou en un nou context més ampli i més realista. 
L’amor de veritat és un signe evident i clar de la presència de 
Déu, i per tant, del que aspirem els cristians, és a dir, a dir-nos 
germans i viure com a fills d’un mateix Déu que fa sempre nova 
la nostra vida, la nostra història i la nostra Església. 

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 18: Família Aregalla-
Puigderajols. Carme Bacarises 

Jorba / Diumenge 19: Lluís Canals Lamiel. Lourdes Guim Almirall. Lluís 
Canals Guim. Família Planas-Puig. 
 

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

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

i Dolors Castellví. Mingo Amposta i 

Tuietes Valls / Diumenge 19: Adrià 

Canals. Mn. Lara. Esposos Salvador Ros i Dolors Roca i famí lia. Joan Ribas. Josep Martí  Tor. 
 
 
 
++++++++++++++++++++++++++++ 
 

 

SANT DE LA SETMANA 

Aquest proper dimecres 22 celebrem la festa de santa Joaquima de 
vedruna, nascuda el 1783 a Barcelona, batejada a l’Església del Pi de 
la ciutat comtal, va deixar aquesta terra el 1854. Fundà la 
congregació de les carmelites de la caritat, focalitzada en activitats 
missioneres d’educació d’infants, joves i noies pobres, i assistint a 
malalts en situacions de veritable abandó. Després de quedar viuda, i 
d’educar els seus fills, l’Església li permeté d’abraçar la vida religiosa, 
per la seva dedicació i sincer interès vers el pobres. 


