
 

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.  
 
 

 
FAMÍLIES 
Excursió el proper dissabte 15, a les 10h (sant Antoni). 
 
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 
El passat dijous 6 de juny el papa Francesc tingué un encontre amb 
els participants al congrés per les vocacions a les esglésies d’Europa. 
El mateix papa aclaria que treballar a favor de les vocacions no és 
«buscar nous socis per aquest club [l’Església]». Es tracta 
d’acompanyar els joves a fer-se una pregunta sincera: «Què vol Déu 
de mi?». Cal iniciar els joves al diàleg, i fer-ho amb molta paciència. 
Això de treballar amb els joves cansa, però cal fer-ho, com qui fa una 
obra d’art, cuidant tots els detalls, absolutament tots. 
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FULL PARROQUIAL. CORBERA DE LLOBREGAT. 

 
«SÍ A L’ESPERIT» 

Vivim el temps de l’Esperit, aquell temps per demanar a Déu 
mateix que puguem situar-nos en la vida de tal manera que 
l’acollim sincerament.  
És L’Esperit de Déu el qui reconforta tots els qui estan cansats i 
afeixugats, perquè Ell és «roca ferma» en qui trobem 
recolzament per a les nostres passes lentes i perdudes, Ell és 
«far en la nit» que ens dona claredat en els escenaris de foscor, 
Ell és «metge de l’ànima» perquè és salut i força pel feble, Ell és 
«amable contrast» per a les nostres històries, de vegades dolçor 
pel qui tasta la sequedat, però també salabror pel qui ha perdut 
el desig d’encarar la vida, Ell és «amic i confident» ja que refà de 
nou la confiança en els nostres cors i ens permet de reconèixer 
els altres com a germans i no com a rivals, Ell és «motor» que 
escalfa els nostres cors per tornar a la missió amb una esperança 
renovada, Ell és «serenor plena» que resta en silenci dins nostre 
sense ferir mai la nostra llibertat, Ell és «sorpresa positiva» que 
ens impulsa a viure sense pors i sense falsos plantejaments, Ell 
és «fidelitat i constància irrompible» doncs mai s’allunya dels qui 
amb coratge donen testimoni de Jesús, Ell és «recurs proper» 
que sempre es compromet a esperonar la vida dels amics de 
Jesús vers la llibertat, Ell és «pau permanent» que ens ajuda a 
lluitar per un món més just, Ell és «alè de vida» que no deixa mai 
ningú per vençut, Ell és «perdó absolut» que poleix i neteja les 
arestes de la nostra biografia, Ell és «la mà de Déu» que sempre 
s’apropa a nosaltres per acaronar-nos amb tendresa, Ell és 
«rellotge vital» que ens dedica atenció, cura i paciència per tal 
que ningú mai abandoni el camí de Déu, Ell és «fruit de Pasqua», 
donat i ofert per Jesús mateix al llarg de tota la seva vida, Ell és 
«vida a desdir» perquè tots els qui l’accepten no trobin excuses 
per viure sense amor, perquè Ell és «amor» real que ens allibera 
sempre i del tot. Diguem «sí» a l’Esperit de Déu. 

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 8: Miquel Roig i Paquita 
Garcias. Carme Bacarises Jorba / 

Diumenge 9: Montserrat Cañellas Aregall 
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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 8: Esposo Josep Cañellas i 
Dolors Castellví. Mingo Amposta i 
Tuietes Valls / Diumenge 9: Esposos Salvador Ros i Dolors Roca i famí lia. Joan Ribas. Josep Martí  Tor. Josep Martinell 
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SANT DE LA SETMANA 

El proper dimarts 11 de juliol recordem el testimoni del beat de 
Ignasi Maloyan (1869-1915), arquebisbe  armeni-catòlic, víctima del 
genocidi contra el poble armeni, de part del govern turc. A la seva 
curta edat, 46 anys, entregà la seva vida, havent trobat la força 
espiritual per a la seva vida en la celebració diària de l’Eucaristia i 
l’atenció als més necessitats. 
 
 
 

 


