
MES D’OCTUBRE 

CATEQUESIS D’INFANTS 

Dijous 17 de 17h a 18h (sant Antoni), els cursos 

de primer i segons any. 

Divendres 18 de 17h a 18h (santa Maria). 

 

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. 

 

PREGÀRIA 

Dijous 24 a les 20h (sant Antoni). Adoració. 

Divendres 25 a les 19h (santa Maria). Pregària mariana. 

 

ESPLAI 

Inici de curs el dissabte 26 a les 16h a la plaça de sant Antoni. 

 

++++ 

PAPA FRANCESC 

(del text: “La crida a la santedat en el món contemporani”, n.158-159): “La 
vida cristiana és un combat permanent. Calen força i coratge per resistir les 

temptacions del diable i anunciar l’Evangeli. Aquesta lluita és molt bella, 
perquè ens permet celebrar-ho cada vegada que el Senyor venç en la 

nostra vida. 

No es tracta només d’un combat contra el món i la mentalitat mundana, 

que ens enganya, ens destarota i ens torna mediocres sense compromís i 

sense goig. Tampoc no es redueix a una lluita contra la pròpia fragilitat i les 

pròpies inclinacions (cadascú té la seva: la mandra, la luxúria, l’enveja, la 
gelosia i altres). És també una lluita constant contra el diable, que és el 

príncep del mal. Jesús mateix celebra les nostres victòries. S’alegrava quan 
els seus deixebles aconseguien avançar en l’anunci de l’Evangeli, superant 
l’oposició del Malgine, i celebrava: “Veia Satanàs que queia del cel com un 
llamp” (Lc 10,18)”. 
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FULL PARROQUIAL. CORBERA DE LLOBREGAT. 

 

«LÒGICA DE L’EVANGELI: CRÉIXER EN SENSIBILITAT» 

Les coses a la vida no apareixen de cop i volta. Tot necessita el seu temps 

de preparació. No només les coses, sinó també les persones. Tots som 

diferents i cadascú té les seves inquietuds, les seves il·lusions, les seves 

idees…L’evangeli d’avui ens mostra el cas de deu leprosos que es van 

curar, però només un tornà enrere per agrair-ho. Aquest darrer va tenir 

la capacitat d’adonar-se del que li va succeir. Vet aquí un element crucial 

en la vida cristiana: adonar-nos de tot allò que ens passa, però encara 

més, donar-ne gràcies. El fet de viure no només consisteix en cremar 

etapes, deixar passar els dies, sinó que comporta també aquell 

creixement en la vida interior. No hi ha cristià més sa que aquell que 

s’adona del que viu, i ajuda als seus germans a que també captin com 

Déu està present en les seves vides. Aquesta sensibilitat es té, però 

també es pot educar. Millor dit, cal educar-se. La pregària, el silenci, el fet 

d’escoltar, l’hàbit de preguntar-se…són recursos que ens ajuden a créixer 
en sensibilitat vers un mateix, vers els germans i vers Déu, però no ens 

enganyem, no es tracta d’un camí espiritual reservat als més intel·ligents 
o instruïts, ni molt menys. No podem oblidar mai que Déu té una 

predilecció especialíssima pels més petits, pels senzills, pels humils. I no 

podem deixar de costat aquell pensament tan obvi, però de vegades tan 

dolorós d’acceptar, que no és altre que reconèixer el fet de necessitar 

ajuda a causa de les nostres immadureses, com aquell leprós. La lògica de 

l’evangeli ens permet d’endinsar-nos vers els nostres móns interiors. I 

avui, a més a més, ens convida a ser dels qui no tenen cap mena 

d’inconvenient a recular una mica en el propi camí per ser agraïts. No 

sempre ve de gust anar cap enrere, però en el fragment d’avui aquest 

“tornar” és un “anar més enllà”, perquè el leprós guarit ha crescut 
veritablement en la capacitat de saber què ha viscut, què li ha passat. La 

sensibilitat no és una cosa de gent dèbil, sinó tot el contrari, de gent molt 

ferma i molt feta al llarg de tantes situacions de la vida.  

Mn. Daniel Palau 



HORARIS DE MISSA 

Dilluns, dimecres i divendres a les 19h. 

Dissabte a les 20h. Diumenge a les 12h. 

Les celebracions ferials contenen el res 

de les vespres. 

 

INTENCIONS 

Dissabte 12: Carme Bacarises Roig / 

Diumenge 13: Luis Cueva. Familia 

Loaiza Alvarez. Jorge Luzuri. Familia 

de las Heras-Ares. Familia de las 

Heras-Arega. Montserrat Cañelles 

Aregall. Josep Urgellés i Roser Xancó. Luis Enrique Cueva. Sonia Alvarez 

Sarmiento. Juvenal Loaiza Jaramillo. Jorge Luzuriaga Aguilar. 

 

 

++++++++++++++++++++++++++++ 

 

HORARIS DE MISSA 

Dimarts a les 9,15h. Dissabte a les 18h. 

Diumengea les 10’30h. 

 

INTENCIONS 

Dissabte 12: Esposos Josep Cañellas i 

Dolors Castellví. Mingo Amposta i 

Tuietas Valls / Diumenge 13: Esposos 

Salvador Ros i Dolors Roca i família. Joan 

Ribas. Josep Martí Tort. Mª Lluisa Roca. 

Milagros Madrid. Montserrat Boltà 

Cañellas. Pau Bosch Aregall. Roser 

Ambrós. 

 

 

 

++++++++++++++++++++++++++++ 

 

SANT DE LA SETMANA 

El proper dimarts celebrem la festa de santa Teresa de Jesús (1515-1582), monja 

carmelitana, reformadora, escriptroa, mística, valenta, coratjosa. Les 

circumstàncies que envoltaren la seva vida, transcorreguda en bona part al 

monestir de l’Encarnació de la seva ciutat d’Àvila, feren d’ella un testimoni de fe 

i d’Evangeli molt rellevant. Les seves obres són nombroses, així com les seves 
pregàries i poemes, en recordem un: “Nada te turbe nada te espante. Todo se 
pasa, Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene nada le 

falta. Solo Dios basta”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


