
MES DE MAIG del 2019 

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). 
 
CARITAS INTERPARROQUIAL 
Dijous 13, reunió i de fi de curs amb els voluntaris i voluntàries. 
Dissabte 15, fi de curs amb els nens i famílies del reforç escolar. 
 
CATEQUESIS ADULTS 
Dimecres 26 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 
Dimecres 23 va tenir lloc l’obertura de l’assemblea general de Caritas 
Internacional. En les paraules de l’homilia recordava com els cristians 
no podem deslligar l’Eucaristia i els pobres, són com dos tabernacles, 
un fix i l’altre mòbil, i segueix referint-se als primers cristians: «Quin 
era el secret d’aquells cristians? Tenien sensibilitats diferents i 
orientacions diverses, hi havien també personalitats fortes, però hi 
havia també la força d’estimar-se en el Senyor». 
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FULL PARROQUIAL. CORBERA DE LLOBREGAT. 

 
«SÍ A LA PAU» 

Just abans de la festa de l’ascensió, quan Jesús retorna al Pare, 
l’evangeli ens va preparant amb la presentació del nou Defensor, 
l’Esperit Sant. Siguem receptius a l’Esperit. Invoquem-lo sense 
por. Que vingui a les nostres vides, a la nostra parròquia, a la 
nostra família, a la nostra Corbera. L’Esperit Sant és el qui de 
debò ens rejoveneix perquè és l’Amor de Déu en estat pur. 
Demanem que l’Esperit ens ajudi a renéixer, tal com Jesús li va 
dir a Nicodem, «cal néixer de dalt», perquè «de la carn en neix 
carn» i «de l’Esperit en neix Esperit». Nosaltres encara tenim un 
cos, i estem com lligats a molts criteris del món (les presses, la 
comoditat, el reconeixement…), però desitgem intensament «les 
coses del cel», és a dir, la visió, el criteri, l’opció convençuda de 
viure com Déu ens convida de fer-ho a través del seu Fill (amb 
justícia, amb desig de veritat, amb tolerància, amb pau). 
Precisament el do de la pau, que és el primer fruit de la Pasqua, 
és el primer desig de Jesús ressuscitat per a nosaltres, els seus 
amics, «la pau sigui amb vosaltres».  
Quan parlem de la pau, no ens referim a una certa quietud o 
relaxament de la vida, que també ho volem. Ens remetem a 
aquella pau pròpia del cristià, pròpia de Crist. És a dir, una pau 
amb Déu, amb els germans i amb nosaltres mateixos, en tots els 
moments de la vida. Absolutament en tots, però especialment 
en aquells que sembla que perdem més la pau. És així com la va 
viure Jesús, especialment a la creu. Allà era el moment en que 
realment li arravatàvem la vida, però Ell, en canvi, ens estimava, 
ens perdonava. Siguem, doncs, dels cristians que construeixen la 
pau, «feliços els qui treballen per la pau: Déu els anomenarà fills 
seus», i dels cristians que encomanen la pau de veritat, aquella 
que ens dona Jesús ressuscitat després d’haver mort per 
nosaltres, ressuscitar i tornar al Pare. Germans i germanes, els 
nostres submóns tenen necessitat de la pau de Déu, aquella que 
el món no pot donar. 

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 25: Carme Bacarises 
Jorba / Diumenge 26: Lluís Canals 

Lamiel. Lourdes Guim Almirall. Lluís Canals Guim. 
 

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

 
HORARIS DE MISSA  
Dimarts i dijous a les 9’15h. Dissabte 
a les 18h. Diumenge a les 10’30h  
 
 
INTENCIONS 
Dissabte 25: Esposos Josep Cañellas 

i Dolors Castellví. Mingo Amposta i 

Tuietes Valls / Diumenge 26: Esposos Salvador Ros i Dolors Roca i famí lia. Joan Ribas. Josep Martí  Tor. 
 
 
 
++++++++++++++++++++++++++++ 
 

 

SANT DE LA SETMANA 

El proper dimecres 29 recordem i celebrem la festa de 
santa Úrsula Ledóchowska, nascuda a Àustria el 1865, i 
morta a Roma el 1939. Fou la fundadora de les ursulines, i 
desenvolupà el seu apostolat a Polònia, però també en els 
països escandinaus. Fou la cinquena de deu germans, d’una 
família adinerada, amb una formació qualificada volgué 
dedicar molta de la seva atenció a la creació d’orfenats per 
a nens i nenes abandonats. És per això que a Polònia és 
patrona de les noies de Polònia, així com dels orfes i dels 
seus educadors. 

 


