8 de MARÇ del 2020. Núm. 280
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).

20h a 21h (sant Antoni).

ADORACIÓ
Tots els dijous de març, 5, 12, 19, 26 de

LECTURA CONTINUADA DE LA BÍBLIA
2n diumenge de quaresma: Nombres 16-18.
Dilluns (9/03): Nombres 19-21.
Dimarts (10/03): Nombres 22-25.
Dimecres (11/03): Nombres 26-29.
Dijous (12/03): Nombres 30-32.
Divendres (13/03): Nombres 33-36.
Dissabte (14/03): Deuteronomi 1-3.
3r diumenge de quaresma: Deuteronomi 4-6.
ESPAI D'AJUDA
Qualsevol dubte que sorgeixi per la lectura continuada de la Bíblia es
pot recórrer a l'espai web de les nostres parròquies, des d'allí
mirarem de donar resposta, recolzament i continuïtat a aquest
projecte: parroquiesdecorbera.org
++++
PAPA FRANCESC
El papa feia públic el missatge adreçat als joves pel proper diumenge
de Rams (5 d'bril). Al voltant de la proper trobada mundial de joves a
Lisboa l'any 2022, y com a proposta de preparació el papa ofereix
dos textos previs, Lc 7,14 «Jove, aixeca't» (pel 2020) i Ac 26,16
«Aixeca´t perquè et faig testimoni de les coses que has vist» (pel
2021). Aquest fet d'aixecar-se té clara connexió amb la Pasqua de
Crist, que s'aixecà d'entre els morts per viure i viure per sempre.

FULL PARROQUIAL. CORBERA DE LLOBREGAT

«LÒGICA DE L’EVANGELI: CONFESSAR»

El fragment d'avui el trobem repetit a l'evangeli de Mateu, Marc i
Lluc. Aquesta reiteració ens situa davant d'un fet decisiu per a la
vida de Jesús, en relació amb els seus deixebles. També nosaltres
avui volem descobrir què ens diu aquest text en el nostre present.
Jesús manifesta la seva identitat en la intimitat de l'amistat amb
Pere, Jaume i Joan (els mateixos que són testimonis de la
resurrecció de la filla de Jaire i de la pregària a Getsemaní). Els
evangelis no deixen mai de donar-nos dades per corroborar la
divinitat de Jesús, i en alguns moments són molt més clars i
explícits, com aquest passatge de la transfiguració, amb detalls
com l'aparició de Moisès i Elies al costat de Jesús, el núvol, la veu
del cel. D'aquesta manera l'evangeli ens convida a una lògica ben
concreta: confessar la identitat de Jesús avui, no només en els
moments de glòria i transfiguració, sinó en els moments més
quotidians i més normals. Cal reconèixer Jesús no només dalt la
muntanya, quan les coses ens van de cara, sinó també, quan
baixem a la vida quotidiana, tan imperfecta, tan abonyegada.
De fet, confessar la divinitat de Jesús ens porta a una conversió
molt profunda: la de mirar d'acceptar que Déu no es mostra
sempre com nosaltres imaginem. En aquest sentit hem de dir, que
no hi ha resurrecció sense passió, no hi ha bellesa sense
acceptació dels propis límits, no hi ha amor veritable sense
l'entrega de la pròpia vida. Tal com fa Jesús. Aquesta és la lògica
de la confessió de Jesús com a Salvador nostre. Ell, Jesús, ens
convida fermament a descobrir-lo transfigurat en tantes i tantes
situacions que se'ns presenten. Moments que semblen com si res
passés. Aquest camí de la quaresma ens exigeix un reconeixement
absolut de Jesús com el nostre Salvador. I que ningú oblidi que
Déu no ens deixa mai. Ell s'apropa a nosaltres en tot moment, al
desert, a la muntanya, de camí, al llac, al temple…quan anem a la
feina, quan convivim amb els de casa, quan plorem, quan restem
en el silenci de la nostra pregària…qualsevol moment és oportú
per confessar-lo: «Tu ets el meu Salvador».

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 7: Carme Bacarises Jorba.
Adoración
Navarro
Gollado.
Difunts de la família Aregall
Puigderajols.
++++++++++++++++++++++++++++

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 7: Esposos Josep Canyelles i
Dolors Castellví / Diumenge 8:
Montserrat Boltà Cañellas. Difunts
de la família de cal Damo. Salvador
Ros i Dolors Roca i família. Joan Ribas. Josep Martí Tor.

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

SÍMBOL DE L'ESCRIPTURA: ARREL.
En el món simbòlic la imatge de l'arrel designa l'origen, l'inici, el
principi d'algun projecte, d'algun esdeveniment. En aquest camp el
llenguatge de casa nostra ens ajuda bastant a entendre la força
d'aquesta imatge quan diem que una persona «ha fet arrels». Ens
referim a una pertinença, a una connexió, a una vinculació molt estreta
amb un lloc, amb una gent. El profeta Isaïes parla de Jesús com el
rebrot de la casa d'Israel, aquell que ha fet de nou arrels i ha reiniciat
la relació amb Déu, «El servent ha crescut davant d'ell com un rebrot,
com una soca que reviu en terra eixuta» (Is 53,2). I també l'apòstol
sant Pau parla del poble d'Israel com d'un arbre, del qual ha nascut el
poble de Déu (Rm 11,16-24). I els evangelis parlen en diverses
ocasions de la importància d'una vida frondosa, gràcies a la cura per
unes bones arrels. Vull que la meva fe arreli en la promesa de vida que
Déu em fa?

