
 

MES DE MARÇ 
CONFESSIONS 
30 minuts abans de cada celebració hi 
haurà disponibilitat de rebre el sagrament 
del perdó, sempre que es demani i el dia 
de la celebració comunitària. 
Celebració comunitària el 2 d'abril a les 20h 
(sant Antoni). 
 
RECÉS INTERPARROQUIAL 
Dissabte 29, de 10h a 18h (santa Rosa). 

VIDA CREIXENT 
Dijous 5 a les 17'30h (sant Antoni). 
 
ADORACIÓ 
Tots els dijous de març, 5, 12, 19, 26 de 20h a 21h (sant Antoni) 
 
LECTURA CONTINUADA DE LA BÍBLIA 
Dimecres de cendra (26/02): Èxode 19-22. 
Dijous després de cendra (27/02): Èxode 23-25. 
Divendres després de cendra (28/02): Èxode 26-28. 
Dissabte després de cendra (29/02): Èxode 29-31. 
1r diumenge de quaresma (1/03): Èxode 32-34. 
dilluns (2/03): Èxode 35-37. 
dimarts (3/03): Èxode 38-40. 
dimecres (4/03): Nombres 1-4. 
dijous (5/03): Nombres 5-8. 
divendres (6/03): Nombres 9-12. 
dissabte (7/03): Nombres 13-15. 
2n diumenge de quaresma: Nombres 16-18. 
 
++++ 
PAPA FRANCESC 
El dijous 20 de febrer el papa Francesc s'adreçava als membres del 
Consell Pontifici per l'educació. I els anunciava el desig de que el 14 
de maig del 2020 tingués a Roma un encontre de reflexió sobre la 
influència que la fe té en la tasca educativa. Parlava que l'educació no 
pot descuidar la seva relació amb el medi ambient, amb la necessitat 
d'integrar qualsevol infant, que l'educació fos una tasca d'equip, i que 
promogués sempre i en tot lloc el desig d'un món de pau. 
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FULL PARROQUIAL. CORBERA DE LLOBREGAT 

 
«LÒGICA DE L’EVANGELI: ESQUINÇAR-SE EL COR I NO ELS VESTITS» 

L'expressió que encapçala el full parroquial d'aquesta setmana la 
copiem del profeta Joel, concretament de la primera lectura de 
l'Eucaristia del dimecres de cendra. Volem subratllar l'objectiu del 
nostre camí quaresmal: una conversió autèntica. I tota conversió 
és dolorosa, costa, no és fàcil, perquè tendim sempre a aproximar-
nos al que ens és més còmode. Som així. Aquest gest simbòlic i 
real d'«esquinçar-nos el cor, i no els vestits», no vol ser la 
manifestació de cap heroïcitat, sinó el fet concret de descobrir de 
nou la proximitat de Déu, però sobretot, la centralitat de Déu en la 
nostra vida. Com? Ens proposem tres camins, que són els de 
l'Església de tots els temps. El primer d'aquests camins té relació 
amb els diners. Ens demanem seriosament i ens sentim convidats 
a despendre'ns dels diners. És un gest de pura llibertat, un gest 
que vol expressar que Déu és més important que els diners. 
Siguem dels qui incrementem la nostra aportació econòmica a 
l'Església, sense por, amb alegria. Volem vèncer aquest combat 
intern amb els diners. El segon camí té a veure amb la pregària, 
siguem també dels qui cuidem més aquesta dimensió interior de 
la nostra espiritualitat, de la nostra amistat amb Déu. Cadascú 
amb el seu estil. El fet de cuidar els petits detalls de la vida, com la 
pregària, ens ajudarà a descobrir que justament allò que no 
sembla important, és el més decisiu. I el tercer camí té a veure 
amb la relació amb els altres. Ens proposem de fer un exercici 
comú entre tots, però cadascú al seu ritme, ens referim a fer una 
lectura continuada i total de la Bíblia al llarg d'un any. Darrere de 
cada paraula, de cada personatge, de cada esdeveniment de la 
història de la salvació, hi podem trobar els nostres germans, la 
nostra vida, allò que ens toca de viure a nosaltres en el nostre 
avui. Endavant!!! I que ningú oblidi que aquest camí quaresmal, no 
el fem sols. Tinguem-ho clar. L'Esperit se'ns ha donat a tots, 
perquè ens descobrim acompanyats en la travessa d'aquesta i de 
totes les quaresmes, fins a la gran Pasqua, la de tota la humanitat.  

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 29: Carme Bacarises 
Jorba / Diumenge 1: Isaac 
Busquets i Oriol Gibert. Joaquim 

Bru Balaguer 
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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 
Dissabte 29: Esposos Josep Canyelles 
i Dolors Castellví / Diumenge 1: 
Montserrat Boltà Cañellas. Adrià 
Canals. Salvador Ros i Dolors Roca i 

família. Joan Ribas. Josep Martí Tor.  
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SÍMBOL DE L'ESCRIPTURA: CENDRES. 

Les «cendres» han estat sempre un signe utilitzat per diferents 

expressions religioses per expressar el dol, però també el desig de 

purificació. Quedem-nos bàsicament, per la tradició de l'Església, amb 

el sentit que les «cendres» volen ser un signe d'humilitat. Abraham és 

el primer que entén la fugacitat de la vida (Gn 18,27) i Job entén que 

la vida de l'home és un obrir i tancar d'ulls, (Jb 30,19). Però per 

l'expressió de la nostra finitud, manifestem la nostra esperança, com 

ho fa el profeta Isaïes (Is 61,2 i següents). En qui sentit Déu em 

demana una humilitat més adulta, més madura? 
 


