
 

 

 
ADORACIÓ 

 
MES DE FEBRER 

CONSELL PARROQUIAL 
Dilluns 24, a les 20h (sant Antoni). 
Dimarts 25, a les 17h (santa Maria). 

 
CATEQUESIS D'ADULTS 
Dimecres 26, de 20h a 21h (sant Antoni). 

 
RECÉS INTERPARROQUIAL 
Dissabte 29, de 10h a 18h (santa Maria). 
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FULL PARROQUIAL. CORBERA DE LLOBREGAT 

 
«LÒGICA DE L’EVANGELI: SER PERIFÈRICS» 

El papa Francesc ha convidat a l’Església a «anar a les perifèries», 
tal com feia Jesús. Apropar-se als més desemparats, els ferits, als 
trencats…però i si nosaltres decidíssim no només anar-hi, sinó 
«ser perifèrics» com una opció de vida, en plena sintonia amb 
l’evangeli. Tots en el món tenim un lloc, descobrir-lo és trobar la 
felicitat. De vegades, però, no acceptem amb facilitat el nostre 
lloc, perquè no concorda amb els nostres somnis, amb els nostres 
anhels, amb les nostres aspiracions. En fi, això ens portaria lluny. 

Dijous 27, de 20h a 21h (sant Antoni). 
 
PREGÀRIA MARIANA 
Divendres 21, a les 19h (santa Maria). 

 

++++ 

 

PAPA FRANCESC 

El passat 25 de gener, festa de la conversió de sant Pau, finalitzava la 
setmana de pregària per la unitat dels cristians. Ja l’any passat el 
papa Francesc va fer referència a com sant Pau, en la seva trajectòria 
de conversió va cercar sempre la comunió. I el passat 15 de gener 
d’enguany el papa Francesc, acabant les seves catequesis sobre el 
llibre dels fets dels apòstols, va convidar els cristians a imitar sant 
Pau, és a dir, «a impregnar les nostres llars de l’Evangeli per a 
convertir-les en llocs de fraternitat, on puguem acollir Crist viu que 
surt al nostre encontre darrere de tota persona I tot esdeveniment». 
Pel papa Francesc els viatges de sant Pau són una mostra del nostre 
propi viatge per la vida a través de la Paraula de Déu. La força de la 
Paraula ha quallat en el cor de sant Pau, I ha donat fruit. 
Així també convidada el papa Francesc als assistents a la catequesis el 
passat 15 de gener, a que cadascú faci el seu camí, deixant-nos guiar 
per la Paraula de Déu I deixant-nos acompanyar per la força de 
l’Esperit Sant. 

Tornem. «Ser perifèrics» és entrar en la dinàmica de l’acceptació 
del pla de Déu per les nostres vides, i aquest és el camí veritable 
per trobar i gaudir la felicitat que Déu ha somiat per nosaltres. 
Entrar en aquesta lògica evangèlica vol dir triar. No volem, els 
amics de Jesús, ser espectadors davant la vida, sinó dels qui 
optem. «Ser perifèrics» és complir la voluntat de Déu, què hi ha 
més gran que fer realitat allò que Déu ha volgut per a nosaltres? 
Aquesta opció pot comportar de vegades incomprensió i de 
vegades soledat, però és aquest el camí de conquesta de la 
veritable llibertat, el camí per viure en pau i en comunió amb 
Déu. «Ser perifèrics» dona peu a poder predicar amb credibilitat, 
amb profecia, amb valentia. Davant tothom. Parlant amb gestos i 
paraules sense embuts de cap mena, de manera que siguem 
referents d’esperança per aquells que cerquen el seu lloc en el 
món, o millor dit, aquell lloc que Déu ha volgut per a ells. És així 
que podrem convidar a d’altres a emprendre aquest camí 
revolucionari en l’amor, perquè és en la perifèria on es 
descobreix amb major intensitat que Déu ho és tot per a 
nosaltres i ens estima sense límits de cap mena. Essent perifèrics, 
és a dir, responent a la voluntat de Déu, som testimonis creïbles, 
capaços de no viure lligats a les coses, ja siguin objectes, ja siguin 
emocions, i ens fem disponibles per seguir amb més coratge a 
Jesús mateix, que anant d’un lloc a un altre, no es mou de les 
perifèries i no s’allunya dels perifèrics. 

Mn. Daniel Palau 



 

 

 

26: Conxita Canals Figueres. 

 

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

 
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 25: Carme Bacarises 
Jorba. Família Puigderajols. 
Angeleta Rom Roca / Diumenge 

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

 
 
 

SÍMBOL DE L'ESCRIPTURA: BARCA. 

La barca té uns referents molt clars a la mateixa Església. La 

imatge de la barca ja es dibuixa entre les primers comunitats, i 

els mateixos pares de l’Església comenten la similitud de la 
referència a l’Església amb la imatge de la barca. M’integro en 
el rumb i la vida de la barca? La vida de l’Església? Com? 

 

 

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 26: Adrià Canals. 
Montserrat Boltà Cañellas. Salvador 
Ros i Dolors Roca i família. Joan 
Ribas. Josep Martí Tor. 


