
 
 
MES DE SETEMBRE 
CONSELL PARROQUIAL 
Dilluns 16 a les 19’45h (sant Antoni). 
Dimarts 17 a les 19h (santa Maria). 
 
REUNIÓ JERUSALEM 
Divendres 20 a les 20h (santa Maria). 
 

ADORACIÓ 
Dijous 26 a les 20h (sant Antoni). 
 
ROMERIA 
27, 28 I 29 romeria a Montserrat. Les llistes per apuntar-se estan 
obertes. Inscripcions per les cel·les i per venir caminant el divendres 
(telf. 682613533). 
 
INSCRIPCIONS CATEQUESIS 
En hores de despatx, santa Maria: dimarts de 17h a 19h; sant Antoni: 
dimecres de 17h a 19h. 
 
GRUPS BÍBLICS 
El dimarts (de 20h a 21h) i els dijous (de 20h a 21h) (sant Antoni). 
Dimecres (de 16h a 17h) (santa Maria). 
 
MES D’OCTUBRE 
RECÉS D’INICI DE CURS 
Dissabte 5 a la capella de santa Rosa, hora d’inici 10’30h, fins les 18h. 
 
CATEQUESIS D’ADULTS 
Dimecres 16 a les 20h (sant Antoni). 
 
 
 
 

8 de SETEMBRE del 2019. Núm. 256 
FULL PARROQUIAL. CORBERA DE LLOBREGAT. 

 
«LÒGICA DE L’EVANGELI: COHERÈNCIA» 

Jesús coneix els cors dels homes i dones d’arreu, però més encara 
els d’aquells que l’escolten, que el segueixen i que cerquen Déu. Al 
mateix temps, perquè els coneix els estima, i perquè els estima es 
mostra molt sincer i molt clar: «que el qui em segueixi ho faci amb 
coherència, amb consciència, amb un sentit profund de sinceritat 
vers ell mateix, i que no anteposi res a l’evangeli». 
El fet d’acceptar la proposta de Jesús té inicialment un aspecte de 
novetat, de sorpresa, d’admiració, però progressivament es va 
integrant en un context més gran i complex, com és la pròpia vida 
humana, i va adquirint un major pes, una major presència i una 
major centralitat. Quan un li obre les portes del propi cor a Jesús 
lliurement, aquest entra per quedar-s’hi, per fer-hi estada, i 
nosaltres coneixedors de la seva arribada frisem perquè es quedi 
sempre i no marxi mai de les nostres vides. Li demanaven el 
mateix que els deixebles d’Emaús a l’estrany viatger: «queda’t 
amb nosaltres que el dia ja comença a declinar». Jesús accedeix a 
les nostres peticions, però a més a més, Jesús no ens vol veure 
com a seguidors intermitents o inconstants, si nó coherents. Ser 
una persona coherent és quelcom exigent, i no podem estalviar-
nos-ho si apostem per la credibilitat de la nostra missió, del nostre 
ser testimonis de Jesús. El que diem, el que creiem i el que fem ha 
d’estar en estreta relació, però sobretot de manera harmònica. 
Així ho expressa explícitament una oració en la litúrgia d’ordenació 
de capellà, quan el bisbe li fa entrega al candidat del calze i la 
patena, dient-li: «pensa sempre el que faràs, reprodueix en tu el 
que commemoraràs, i conforma la teva vida al misteri de la creu 
del Senyor». Per tant, els missioners i missioneres del segle XXI no 
podem estalviar-nos la coherència de vida, ans el contrari, cuidar-
la, mantenir-la i proposar-la sempre, sense caure en el tancament, 
sinó en una dolça audàcia que ens faci més fàcil connectar amb el 
cor dels homes i dones d’avui i mostrar així que el seguiment de 
Jesús és possible, té sentit i ens porta a la plenitud de la vida. 

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 7: Carme Bacarises Jorba 
/ Diumenge 8: Montserrat Cañellas 

Aregall. 
 
 
 
NOU I ÚNIC TELÈFON DE LA PARRÒQUIA: 682613533. 
++++++++++++++++++++++++++++ 
 

HORARIS DE MISSA  
Dimarts i dijous a les 9’15h. Dissabte 
a les 18h. Diumenge a les 10’30h.  
 
 
INTENCIONS 
Diumenge 1: Pere Fisa i Rosina 
Cañelas. Montserrat Boltà Cañellas. 
Salvador Ros i Dolors Roca i família. 
Joan Ribas. Josep Martí Tor.  
 
 

 
 
NOU I ÚNIC TELÈFON DE LA PARRÒQUIA: 682613533. 
++++++++++++++++++++++++++++ 

 
SANT DE LA SETMANA 
El djous 12 recordem el testimoni, màrtir de Corea del sud, el beat 
Francesc Ch’oe Kyong-hwan (1805-1839). Deixà el seu poble natal, 
per viure a la ciutat de Seúl. Va contraure matrimoni i va tenir 5 ó 6 
fills. El seu cristianisme té origen en la missió dels preveres francesos 
Pere Maubant i Santiago Chastan, que van entrar secretament a 
Corea, encapçalats principalment per Llorenç Imbert, bisbe i vicari 
apostòlic de Corea l’any 1836. El fet és que el govern coreà l’any 1838 
i 1839 dugué a terme les primeres persecucions contra els cristians, i 
així acabà amb la vida de fins a 103 cristians d’aquelles terres, 
missioners i cristians natius, com el cas de Francesc Ch’oe que 
compartint els misteris de la doctrina cristiana intentava que els seus 
conciutadans abandonessin els camins de les idolatries i s’endinsessin 
pels camins de l’Evangeli i la persona de Jesús. 
 
 
 


