
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). 
 
CATEQUÈSIS 
Reunió de catequistes, dijous 19 a les 18h. 
 
INSCRIPCIONS CATEQUESIS 
En hores de despatx, santa Maria: dimarts de 17h a 19h; sant Antoni: 
dimecres de 17h a 19h. 
 
ORDENACIÓ SACERDOTAL 
Diumenge 22 a les 18h a la catedral de sant Feliu seran ordenats de 
prevere els diaques diocesans, Jordi Mondragón i Javier Ojeda. 
 

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). Cal portar la Bíblia. 
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FULL PARROQUIAL. CORBERA DE LLOBREGAT. 

 
«LÒGICA DE L’EVANGELI: DESPULLAR-SE» 

El capítol 15 de Lluc recull tres paràboles molt conegudes, el 
pastor que tenia 100 ovelles en perd una i va a buscar-la, la dona 
que tenia 10 monedes de plata i en perd una i el pare que tenia 2 
fills i el petit d’ells marxa i torna després d’un periple força 
conegut per tots. Voldria aturar-me, en aquest inici de curs, 
justament en aquest fet que suposa reconèixer davant de mi 
mateix i davant dels altres, «on som?», «on sóc?». No sempre és 
fàcil haver d’admetre, per exemple, que hem perdut quelcom 
valuós de la nostra vida. Qui parla d’una ovella, d’una moneda o 
d’un fill, pot parlar per exemple de les ganes de començar un nou 
curs, o bé de confessar les mancances pròpies, o bé de constatar 
que molts anys hem començat el curs amb moltes expectatives i 
després ens hem anat afluixant. Les paràboles d’aquest capítol ens 
condueixen vers aquest exercici d’un sincer despullament. Sembla 
una mica escandalós, certament, però el fet de seguir Jesús i el seu 
Evangeli no és pas un exercici d’heroismes, de mostra la nostra 
autosuficiència, de validar les nostres forces per la capacitat de la 
nostra resistència. Just el contrari, seguir Jesús vol dir caminar al 
costat els uns dels altres, estimant, acceptant, apreciant la realitat 
humana que anhela d’acostar-se més i millor a Déu. I això passa 
pel fet d’adonar-se que no si valen per a res les cuirasses que 
nosaltres mateixos ens construïm per amagar-nos davant dels 
altres. Jesús va morir a la creu despullat, i aquesta no és una dada 
menor. Sant Pau també fa una reflexió pertinaç sobre la feblesa i 
la fortalesa cristiana, afirmant: «quan sóc feble és quan realment 
sóc més fort, perquè la gràcia de Déu pot resplendir més davant la 
humanitat». Siguem dels qui admetem què és el que necessitem, 
què és el que ens manca, què és el que volem, què és el que 
demanem. I disposem-nos a recórrer de nou els camins de la vida 
guiats per l’Esperit de Déu, orientats pel la Paraula de Déu, i 
acompanyats per Jesús, el Fill de Déu. Déu no s’alegra dels 
superherois, sinó d’aquells que reconeguem allò que els manca. 

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 14: Carme Bacarises 
Jorba. 

 
 
 
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 
Dissabte 14: Josep Cañellas i Dolors 
Castellví. Mingo Amposta i Tuietes 
Valls /Diumenge 15: 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 dimarts 17 celebrem la festa de sant Roberto Bellarmino (1542-
1621), prevere jesuïta italià, gran defensor de l’Església davant 
l’onada de proposta eclesial luterana. Més enllà de les controvèrsies 
de la seva pròpia vida, degut al càrrec que ocupà en la secció de la 
inquisió de l’Església, la seva obra ha estat reconeguda de gran valor, 
especialment els dos catecismes que va escriure i que es van 
mantenir fins el papat de Pius Xè, a finals del segle XIX. Al costat 
d’aquesta obra en reconeixem moltes altres, aquí mencionem ara el 
seu comentari als salms. 
 
 


