
MES DE SETEMBRE 

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). El preu de 
l’autocar més el dinar és de 30€. La sortida 

serà a les 7’15h (dels llocs habituals).  
 
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 

VIDA CREIXENT 
DIJOUS 3 DE  17H A 18H (sant Antoni). 
 

RECÉS D’INICI DE CURS 
Dissabte 5 a la capella de santa Rosa, hora d’inici 10’30h, fins les 18h. 
 
CATEQUESIS D’ADULTS 
Dimarts 15 a les 17h (santa Maria). Cal portar la Bíblia. 
Dimecres 16 a les 20h (sant Antoni). Cal portar la Bíblia. 
 
 
 

22 de SETEMBRE del 2019. Núm. 258 

FULL PARROQUIAL. CORBERA DE LLOBREGAT. 

 
«LÒGICA DE L’EVANGELI: ADMINISTRAR» 

L’Evangeli d’aquest diumenge és insistent en la capacitat de ser 
fidels a allò que som i ser prudents amb allò que tenim. De fet, a 
partir de la imatge dels deutes sembla com si Jesús no denunciés 
del tot la corrupció d’aquell administrador que enganyava el seu 
amo, però ho fa amb tota la intenció per parlar d’una altra cosa 
molt essencial en la nostra vida: prendre consciència que som 
administradors, i que per tant, ens cal administrar amb fidelitat, 
amb prudència, amb saviesa allò que tenim, i sobretot allò que 
som. Volem aprendre a no llençar la nostra vida per la finestra, és 
a dir, a no ser titelles en mans d’aquelles coses que semblen tenir 
tanta força en les nostres vides, com per exemple, el fet de caure 
en mans de la moda, de les idees brillants però desencarnades, 
dels aparells tecnològics d’última generació...dels diners que 
semblen poder-ho tot. 
Estem cridats a ser lliures i no esclaus. I pel camí de la llibertat 
avancem com a humils administradors de la nostra vida, dels 
nostres sentiments, de les nostres pors, de les nostres realitats 
quotidianes, de les nostres decisions, de les nostres amistats...un 
bon administrador és aquell que està cridat a sospesar les 
conseqüències de les seves opcions, a apreciar el valor de cada 
passa que un va donant a la vida, a escoltar què és el que Déu li 
demana en cada moment. Ser administrador no ens redueix a ser 
cristians que no pensen, tot el contrari, justament tot el contrari, a 
ser cristians que pensen, però que també no només pensen, sinó 
que viuen, i intenten concretar en la vida quotidiana el mateix 
evangeli de Jesús que fa llum a les nostres vides. Som cridats a ser 
administradors bons, homes i dones capaços de prendre decisions 
per tal que la fe sigui una realitat visible, per tal que el Regne de 
Déu sigui cada cop més real, perquè les nostres relacions humanes 
estiguin marcades sincerament per l’amor, perquè els nostres 
pensaments no s’encaminin per carrerons sense sortida, per tal 
que els pobres, els amics de Déu, es trobin a gust al nostre costat.. 

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 19h. 
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 no hi haurà 
missa.  
 
 
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 dilluns 23 celebrem la festivitat de sant Pius de Pietralcina (1887-
1968), frare franciscà i sacerdot, va viure una fràgil salut ja des 
d’infant, ingressà en la congregació dels caputxins menors, i visqué 
austerament. La seva pregària estigué marcada per la sinceritat, el 
ferm desig d’humilitat, i una forta confiança en Déu. Des de la 
pregària adquirí grans dots per a discernir i conèixer amb habilitat les 
consciències que acudien a ell per viure el sagrament del perdó. La 
seva vida també estigué marcada per d’altres situacions de tensió 
amb la santa seu, però també pel diàleg amb les autoritats romanes. 
 
 


