
 

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 
Del 31 de maig fins el 2 de juny el papa ha viatjat a Romania, no 
només per visitar els cristians catòlics d’aquell país, sinó per establir 
contacte amb les autoritats cristianes ortodoxes de l’Església de 
Romania. El seu desig és també d’incidir en el reconeixement de la 
importància de «la família» per a tots els cristians, així com tants 
d’altres testimonis de la fe que han vessat la seva sang per Jesús i 
l’evangeli, com els set bisbes greco-catòlics màrtirs, que seran 
proclamats beats. Aquests signes són restes visibles d’una fe 
encarnada que no pot ser oblidada. 
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FULL PARROQUIAL. CORBERA DE LLOBREGAT. 

 
«SÍ AL CEL» 

Vivim el diumenge de l’ascensió, amb el qual recordem el retorn 
de Jesús al costat de Déu. D’allí havia vingut i allí torna. 
D’aquesta manera no es vol donar a entendre que el nostre Déu 
és un Déu llunyà, o un Déu que es separa de nosaltres, que 
s’allunya de la nostra petitesa o de les nostres imperfeccions. 
Tot el contrari. Amb aquest retorn de Jesús al si del Pare se’ns 
vol comunicar la idea que allí on Jesús ens ha precedit, allí tots 
arribarem. També nosaltres venim de Déu i a Déu tornem. Ell 
ens ha donat la vida, l’alè del seu Esperit, l’impuls de la seva 
força per tal que tots nosaltres, vivint en aquest món, 
participéssim de la seva divinitat. 
A nosaltres ens toca ser testimonis de la seva esperança, i per 
tant, indagar dins nostre, però també en el nostre entorn més 
immediat, sobre les possibilitats reals d’elevar i dirigir les nostres 
vides a Déu. No som d’aquella mena de cristians que es miren la 
vida com si aquesta fos una obra de teatre, una mena de funció 
tràgica, molt trista de vegades i molt plena de comicitat i 
absurditat, d’altres. No som mers espectadors encuriosits. Ans el 
contrari volem participar en la construcció del món nou que ens 
proposa Jesús. Una proposta validada com a certa, com a creïble 
i com a possible, per la resurrecció de Jesús.  
Desitgem parlar, amb la nostra vida, el llenguatge de l’amor, 
perquè l’amor és allò que ens eleva, i ens ajuda a ampliar 
horitzons. Ens demanem de ser testimonis actius de Déu, ja sigui 
en moments d’adoració, en espais de reflexió, en escenaris de 
servei i compromís. Hauríem d’implicar-nos sincerament en la 
construcció del Regne de Déu. Volem ser dels qui amb paciència 
elevem la nostra existència. Què vol dir això? Dels qui volem 
integrar en la nostra manera d’entendre l’Evangeli, tots els 
sabers del nostre cap, del nostre cor i de les nostres mans.  I així, 
donar-ho tot per arribar al cel. 

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 1: Esteve Obiols. Salvador 
Ferrer. Carme Bacarises Jorba / 

Diumenge 2: Francisco Las Heras Sabio. Rosendo Las Heras Sabio. 
Joaquín Guerra Torrico. Difunts de la família Urgellés-Xancó. 
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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 1: Pere Fisa i Rosina 
Cañellas. Ignasi Ros / Diumenge 2: Esposos Salvador Ros i Dolors Roca i famí lia. Joan Ribas. Josep Martí  Tor. Teresa Subirats Lo pez. 

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

 

SANT DE LA SETMANA 

El proper dijous 6 recordem el testimoni del beat Andreu Bessete 
(1845-1937). Nasqué a Canadà, a la província del Quebec, fou el vuitè 
de dotze germans. Quan va perdre el pare, la seva tieta el va acollir a 
casa seva i s’ocupà de la seva educació, Va treballar a la granja de la 
família, després de forner i sabater, després en alguna indústria de 
més jove als Estats Units i el instal·lacions dedicades al cotó. També 
va treballar de missatger de correus, a la bugaderia del seu convent i 
d’infermer. Fou n sacerdot bo i humil. Amb l’oli del llum de la capella 
de sant Josep del seu convent, ungia els malalts. Molts es guarien, i 
molts malalts li escrivien cartes per demanar la seva pregària. Va 
arribar a rebre 80 mil cartes en un any. La seva devoció per sant 
Josep fou molt intensa. 
 

 


