
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. 
 

MES DE JULIOL del 2019 

SANT CRISTÒFOL 
Missa de l’agrupació de sant Cristòfol, dissabte 6 de juliol a les 20h 
(sant Antoni). 
Diumenge 7 de juliol: 
Benedicció de cotxes, motos, i vehicles amb rodes, a les 11h davant la 
porta de l’Església (c/sant Antoni, 32). 
A la tarda, a l’ermita de sant Cristòfol, a les 18h (santa Maria), rosari i 
benedicció. 
 
MARE DE DÉU DEL CARME 
Dimecres 17, res del rosari a les 19h a l’Església de santa Maria (santa 
Maria). 
 
SANTA MAGDALENA. FESTA MAJOR 
Novena a santa Magdalena des del diumenge 14 a les 20h a santa 
Maria. La resta de dies la novena serà a les 20h, si no es diu el 
contrari. Missa de festa major, dilluns 22 a les 11’30h (santa Maria). 
 
CINEMA A LA FRESCA 
Diumenge 14 a partir de les 22’30h. 
 
CONFERÈNCIA 
Dijous 18 a les 21h conferència a càrrec de l’actor Joan Botey, 
«L’advocació a Maria Magdalena. Un llibre obert i actual» 
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FULL PARROQUIAL. CORBERA DE LLOBREGAT. 

 
«LÒGICA DE L’EVANGELI: DETERMINACIÓ» 

Els raonaments de Jesús se’ns ofereixen contínuament al llarg de 
diversos passatges per tal de provocar en nosaltres, oients de la 
Paraula, una reacció, un gir, una presa de posició davant la 
pròpia vida. A poc a poc anem entrant en el món de Jesús, o si 
voleu, dir-ho d’una altra manera, ens fem permeables, i 
permetem que el món de Jesús arribi i entri amb més facilitat en 
el nostre. De fet, Jesús, «entra-i-surt». Jesús no ve a suplantar o 
a substituir mai la nostra persona, la nostra llibertat, la nostra 
consciència. Déu el Pare ens ha fet lliures, ens ha regalat el do de 
la llibertat, i no li agradaria que malmetéssim un dels seus 
regals. Per això Jesús «entra», impactant contra la nostra vida o 
arribant dolçament com un riu a la fi de la seva desembocadura. 
Sigui com sigui, Jesús ens ofereix el seu pensament, els seus 
criteris. I al mateix temps, «surt» per ajudar-nos a créixer de 
debò. Des de fora de nosaltres mateixos, Jesús ens convida a 
escoltar la veu de Déu, a sentir-nos convidats, atrets i impulsats 
a viure estimant. En una paraula: «a seguir-lo». 
No si valen respostes a mitges. Ens cal adoptar el criteri de la 
sinceritat, amb Ell, amb nosaltres mateixos i amb els qui ens 
envolten. No volem embolicar-nos amb decisions contràries a 
nosaltres mateixos. El seguiment de Jesús ens convida a prendre 
decisions, i ens exigeix de mantenir-nos ferms en elles. No volem 
ser ni intermitents, ni inconstants, ni viure indecisos. Quan és 
«sí» serà «sí», quan és «no» serà «no». Per això, Jesús, ens dona 
temps per a prendre les nostres opcions, i així configurar la 
nostra vida. No som robots, mecanismes exactes, o semi-
exactes, que funcionen amb rigidesa. Més aviat, som dels qui 
ens anem descobrint a poc a poc, amb llums i ombres, amb 
matisos, amb grisos, amb pauses…Sigui com sigui, podem dir 
que existeixen molts camins per seguir Jesús, però només 
coneixem una direcció: seguir-lo anant endavant, amb coratge, 
amb fe, amb paciència, amb determinació. 

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 29: Pere Claramunt. 
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 
Dissabte 29: Pere Palau. Mn. Pere 
Bosch / Diumenge 30: Mª Luisa 
Valladolid. Salvador Ros i Dolors 
Roca i família. Joan Ribas. Josep 
Martí Tor.  
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SANT DE LA SETMANA 

Valentin Faustino de Berriotxoa y Arizt (1827-1861), missioner 
dominic nascut a Vizcaya i mort a Vietnam. L’any 1856 va ser destinat 
a missions a l’Àsia, viatjant fins a Manila (Filipines) i d’allí fins a les 
illes Tonquin (Vietnam). En aquells temps els cristians eren perseguits 
i vivien amagats en coves i cabanes. Poc després d’arribar a aquelles 
terres va ser nomenat bisbe i li va tocar durant tres escassos anys, de 
mantenir la flama de la fe de les poques comunitats allí presents. 
Quan va ser detingut, simplement li va preguntar en el judici: quin 
era el seu nom? Quant temps feia que estava a l’illa? On vivia? Amb 
respostes molt simples i sinceres va respondre. Li van demanar que 
renunciés a la fe catòlica, cosa que va rebutjar. Al cap de poc, fou 
decapitat. Les seves restes foren traslladades al País Basc.  
 

 

 

 


