
 

MES DE DESEMBRE 

CONSELL PARROQUIAL 
Dimarts 3 a les 17h (santa Maria). 
Dilluns 16 a les 20h (sant Antoni). 
VIDA CREIXENT. 
Dijous 5 a les 17'30h (sant Antoni). 
NOVENA DE LA IMMACULADA. VIRGEN DE 
CAACUPÉ 
Des del divendres 29, cada dia, a les 19'30h 
(sant Antoni). 

FESTA DE LA IMMACULADA 
Diumenge 8 a les 12h amb el bisbe Agustí Cortés. 
CATEQUESIS ADULTS 
Dimecres 11 a les 20h «sant Pau va ser un heroi?» (sant Antoni). 
CARITAS 
Sopar-pregària final de trimestre, a les 21h (sant Antoni). 
CONCERT CANT CORAL 
Dissabte 21 a les 21h (sant Antoni). Coral Diadema. 
 
 
 

Extracte contes any 2018. Parròquia de sant Antoni 

 despeses ingressos 

Full parroquial 882,00 1.172,00 

Cera 976,17 1.238,00 

Reparacions i conservació 3.492,49  

Festa major 2.267,00  

Reforç escolar (caritas) 757,91  

Material d'oficina 649,63  

Fons Comú 9.464,91  

Electricitat 2.121,84  

Gasoil 2.277,31  

Telèfon 914,48  

Col·lectes dominicals  18.304,55 

      Total 2018 24.303,74 20.714,55 

 

 

 

1 de DESEMBRE del 2019. Núm. 267 

FULL PARROQUIAL. CORBERA DE LLOBREGAT. 

 
«LÒGICA DE L’EVANGELI: POSAR-SE EN CAMÍ» 

Comencem el temps de l'advent. Temps d'esperança, temps de 
conversió, temps de preparació, temps per posar-nos en camí. 
Quatre setmanes que passen volant. El transcurs del temps no 
s'accelera ni s'aminora, sinó que som nosaltres els qui el vivim 
d'una manera o d'una altra. Serà bo descobrir-nos si ens trobem 
veritablement en el bon camí que ens permet de cuidar-nos 
interiorment per a rebre un hoste tan especial, Déu mateix. 
L'evangeli d'avui, com els que vindran abans de Nadal, són una 
ajuda per a situar-nos de debò en el camí que ens porti a una 
vida plena, una joia significativa, a una alegria amb majúscules. 
Aquest fragment que hem llegit i escoltat ens parla del que 
tothom fa habitualment: menjar, beure, riure, passar-s'ho bé, 
viatjar…passar la vida. Si no és tothom qui fa aquestes coses, sí 
la majoria.  
Van passant els dies, segueix l'evangeli, n'hi ha que van morint, i 
sembla com si tot fos un pur atzar…toca a qui toca. És així 
veritablement tot? És la nostra fe una proposta diferent? En 
quin sentit? Què és el que esperem? Quin sentit té per a mi que 
Déu torni a néixer? 
Viurem uns temps futurs, encara que això ja ho experimentem 
en el nostre avui, que tot serà dirigit, controlat, mesurat. Ningú 
podrà, ni pot, sortir-se del que és «comú»…tothom s'ha de 
divertir, o ha de viure, o ha de fer segons els criteris de 
l'economia imposada per les grans multinacionals, o dels 
paràmetres culturals que van apareixent com inqüestionables 
pel comerç, per la tecnificació de la vida, per la velocitat de les 
coses que ens envolten…Si us plau: Aturem-nos! Siguem dels qui 
volem viure la nostra pròpia vida com a protagonistes, no com 
titelles o espectadors. Posem-nos en camí per tal de buscar les 
fites que ens portin de debò a Jesús, el nadó que Maria porta 
dins seu. Som al temps de l'esperança, no de l'anar fent com 
sempre. Estiguem a l’aguait i posem-nos a caminar cap a on 
volem anar de debò, cap a Betlem, cap a Jesús, cap a Déu. 

      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 30: Ignasi Serra. Pere Roig 
Alujas. Difunts de la familia 
Torrecillas-Martínez. 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. 
Totes les celebracions ferials 
contenen el res de les laudes. 
 
 
INTENCIONS 
Diumenge 1: Montserrat Boltà 
Cañellas. Salvador Ros i Dolors Roca i 
família. Joan Ribas. Josep Martí Tor.  
 

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

*comencem una nova secció, com fem cada advent, que pugui ajudar-nos a 
descobrir el significat dels símbols que apareixen en la sagrada escriptura 

 

SÍMBOL DE L'ESCRIPTURA: LA PORTA. 

La porta està unida a la idea del llindar entre dos mons, l'interior i 
l'exterior, l'avui i el demà, el profà i el sagrat, la perdició i la salvació. 
El pensament bíblic recull aquesta imatge en diverses ocasions, com 
per exemple amb Jacob, que després del seu somni va creure haver 
vist la porta del cel (Gn 28,17). Les portes d'una ciutat eren el lloc de 
pas on la gent es trobava. A diferència del món grec que privilegia la 
plaça (l'àgora), en el món semític, el de Jesús, qui controla la porta, 
domina la ciutat, com diu el el salm «El Senyor té el palau a la 
muntanya santa i estima més els portals de Sió que totes les viles de 
Jacob» (Sl 87,1-2). En el Nou Testament moltes coses passen prop de 
la porta, com el cas de Bartomeu, cec de naixement (Mc 10,46-52). O 
les referències de Jesús mateix parlant de la porta de salvació que és 
Ell mateix, «Jo sóc la porta; els qui entrin per mi se salvaran» (Jn 
10,9). Jesús és la porta, però tu també tens la teva porta, Ell és 
davant teu i et truca, li obriràs (Ap 3,20)?   
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


