
 

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.  
 
ESPLAI 

Festa final de curs el dissabte 29 de juny al carrer de sant Antoni a 
partir de les 14’30h. 
Inscripcions per les activitats d’estiu (colònies, campaments, ruta), 
cada dissabte a ca la Badia de 17h a 19h, en els actes de l’esplai i 
també per Festa Major). Les dates són de l’1 al 10 d’agost. 
 
CATEQUESIS ADULTS 
Dimecres 26 a les 20h, (sant Antoni). 
 
PREGÀRIA 
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 
Sortia publicat aquest setmana el proper missatge del papa per a 3a 
la jornada mundial dels pobres (el proper 17-XI-2019). En aquest 
escrit el papa demana que dins l’Església ningú quedi exclòs. Citava 
així a Jean Vanier, professor de filosofia canadenc, recentment 
traspassat, que va acollir persones amb discapacitats mentals, en les 
comunitats, per ell fundades, anomenades «comunitats de l’arca». 
Un signe petit, i alhora molt gran, del que és i ha de ser l’Església. 
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FULL PARROQUIAL. CORBERA DE LLOBREGAT. 

 
«CÀRREGUES PESADES I LLEUGERES» 

Quan s’apropa el final del curs escolar arriben també les 
trobades de comiat dels diversos grups parroquials. Ens trobem 
al voltant de la taula, com ens trobem en la icona de Rublev 
sobre la Trinitat. Es tracta d’un fet humà molt cristià, a imatge i 
semblança del que Jesús feia. El fet d’asseure’s juntament amb 
d’altres indicava el desig de compartir la conversa, la vida, els 
neguits i les esperances. Fem el mateix cada diumenge partint el 
pa de l’amistat, i anunciant així l’arribada d’un món nou. És el 
moment per poder recordar i agrair tot el que hem viscut. 
El fet de donar gràcies no és fortuït ni estratègic, i sabem que no 
sempre és fàcil, sinó fruit del convenciment intern que sempre 
estem aprenent, i que de tot i de tothom volem aprendre. 
Volem donar gràcies dels bons moments i de les bones lliçons 
rebudes, però també de les més aspres i punxegudes. Aquestes 
darreres són aquelles que humanament tendiríem a eliminar, a 
rebutjar i fins i tot, a oblidar quan abans millor. Aquestes són les 
lliçons pesades que no voldríem mai rebre, les càrregues 
pesades que no voldríem mai portar. Les lleugeres són les que 
ens pensem dominar amb més soltesa i destresa. El fet curiós 
que de vegades vivim és que de vegades les pesades es 
converteixen en lleugeres, i viceversa. Perquè de fet no estem 
sols per portar la nostra vida, sinó que l’Esperit és el nostre 
mestre interior que ens acompanya i ens sosté.  
Recordareu fàcilment aquell passatge en el que Jesús convida 
els seus amics a que el segueixin amb més convicció i més 
proximitat, fins i tot, quan el cansament sembla més agut 
perquè el seu jou és suau i la seva càrrega, lleugera (Mt 11,29-
30). Vet aquí la clau de tantes coses de la vida. Amb Jesús les 
coses no van ni millor ni pitjor, sinó que les portem amb Jesús, i 
això és molt diferent. Diria, fins i tot, suficient, en aquest món 
que de vegades es fa tan carregós. 

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 15: Lourdes Bargalló (1r 
aniv). 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 
Diumenge 16: Adrià Cnals. Mn. Jordi 
Fort. Esposos Salvador Ros i Dolors 
Roca i família. Joan Ribas. Josep 
Martí Tor. Josep Martinell. 
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SANT DE LA SETMANA 

El proper dimecres 19 de juny recordem el testimoni de Juliana 
Falconeri, monja italiana de finals del segle XIII. Trobem al llarg 
d’aquest període de l’Església una gran corrent de dones místiques, 
fortes espiritualment, compromeses amb la pregària, la lectura, el 
servei. La seva devoció per la verge Maria i l’Eucaristia fou 
notabilíssima, així com la seva habilitat per escriure i relatar les seves 
contemplacions místiques, les quals van ser conegudes i lloades molt 
immediatament, just després de la seva mort. 
 
 
 

 


