15 de MARÇ del 2020. Núm. 281
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

PREGÀRIA MARIANA
Divendres 27 a les 19h (santa Maria).
VIDA CREIXENT
Dijous 19 a les 17'30h (sant Antoni).
LECTURA CONTINUADA DE LA BÍBLIA
3r diumenge de quaresma: Deuteronomi 4-6
dilluns: Deuteronomi 7-10
dimarts: Deuteronomi 11-14
dimecres: Deuteronomi 15-18
dijous: Deuteronomi 19-22
divendres: Deuteronomi 23-26
dissabte: Deuteronomi 27-29
4t diumenge de quaresma: Deuteronomi 30-32
ESPAI D'AJUDA
Tots els dubtes que et suggereixi la lectura de la Bíblia pots
preguntar-los escrivint a biblia@parroquiesdecorbera.org En breu et
seran respostos
++++
PAPA FRANCESC
En l'Eucaristia celebrada a santa Marta el passat dijous 13 de març, el
papa demanava de no caure en el vius de la indiferència davant de
les notícies del sofriment dels més febles.

FULL PARROQUIAL. CORBERA DE LLOBREGAT

«LÒGICA DE L’EVANGELI: SERENOR»

Escric aquestes ratlles quan ens toca de viure una situació de gran
complexitat, marcada, al meu entendre excessivament, per
l'alarma i la ignorància. Estimats parroquians, no sóc metge, no
sóc entès en contagis, no sóc dels qui fa lleis, no sóc dels qui dona
notícies periodístiques. Tot això ens supera de molt. Cal fer un
gest de molta humilitat i de gran responsabilitat personal i
col·lectiva. Però també penso que de cap manera ens hem de
deixar dur per la por, o per comportaments col·lectius
desproporcionats. Em proposo, i us proposo d'introduir-nos en el
transcurs d'aquesta quaresma, en la lògica evangèlica de la
serenor. Jesús i la samaritana, en el diàleg que estableixen no
perden els papers. Dialoguen serenament, i a fons. Els amics de
Jesús no volem perdre'l a Ell sota cap mena de concepte, ni per la
referència ni la serenor que Ell ens ofereix. Ens toca a tots de ser
homes i dones prudents en tots els camps de la nostra vida, i no
deixar-nos portar per les alarmes. El fet d'extremar les
precaucions sanitàries, físiques, mentals…serà tan necessari com
reforçar les nostres necessitats espirituals!!! Qualsevol mena de
virus, també el de la por, el del nerviosisme, el de la feblesa l'hem
d'afrontar amb serenor, prudència i resolució. Us escric molt
conscient de demanar-vos, i demanar-me, un autèntic gest de
serenitat en tots els camps de la nostra vida. No deixar de pregar
per ningú, especialment pels malalts, pels qui s'encarreguen de
curar-nos i cuidar-nos, pels qui han de prendre decisions difícils, i
sempre, i per damunt de tot de pregar els uns pels altres, per tal
que puguem viure estimant, que és el que ens porta a la veritable
pau. Aquesta serenor que volem i demanem al bon Déu ens ha
d'afavorir a destinar més temps a la parella, als fills, als avis, al
diàleg. Ens farà molt de bé seguir cuidant la pregària, la lectura de
la Paraula de Déu, i tractar de viure serenament, fent allò que
fèiem quotidianament, sense oblidar que Déu ens vol feliços i que
la fe ens dona aquella alegria que el món no pot donar. Que la
serenor sigui propera i bona companya nostra.

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 14: Carme Bacarises
Jorba / Diumenge 15: Luz Cuellar

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

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 14: Esposos Josep Canyelles
i Dolors Castellví / Diumenge 15:
Montserrat Boltà Cañellas. Adrià
Canals. Salvador Ros i Dolors Roca i
família. Joan Ribas. Josep Martí Tor.

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

COMUNICAT I ORIENTACIONS DEL BISBAT DE SANT FELIU
El bisbe Agustí fa públiques les següents normes i recomanacions:
1.1. Retirar l’aigua beneïda de les piles que hi ha a les
entrades de les esglésies i en altres llocs de devoció.
1.2. Tenir cura de la neteja d’espais i objectes dedicats al
culte, així com rentar-se les mans abans i després de la celebració
litúrgica, especialment els sacerdots i donadors de la comunió.
1.3. L’acte de donar-se la pau es pot suprimir. Però si es fa,
s’ha d’advertir que s’eviti el contacte físic, com donar-se la
mà o altres.
1.4. Als actes de devoció i veneració d’imatges religioses s’haurà
de evitar tot allò que inclogui contacte físic amb les
mateixes imatges. Substituir les mostres de devoció i afecte vers
les imatges per altres com la inclinació o la reverència.
1.5. Els actes en la nostra pastoral educativa, com ara la
catequesi, els esplais o grups de joves, seguiran com fins ara. Però
variaran d’acord amb el compliment de les normes de
l’autoritat civil en matèria educativa (escoles, instituts,
universitats, etc.).
2. Així mateix us fem insistentment aquestes RECOMANACIONS
que s’han de portar a terme amb esperit de responsabilitat i
col·laboració.
2.1. És molt recomanable donar la comunió a la mà i no a la
boca.
2.2. Advertir a les persones de l’assemblea que es col·loquin amb
una distancia prudencial unes d’altres.
2.3. Discernir, d’acord amb els responsables dels centres
d’atenció a la tercera edat, quins actes i en quines condicions
es poden fer accions de servei pastoral.
2.4. Posar-s’hi d’acord amb l’autoritat de cada centre pel que fa al
servei religiós als hospitals. Aquest servei s’ha de fer atenents’hi a la normativa que regeixi en cada centre.
2.5. S’ha de discernir acuradament fer o no les activitats
extraordinàries de parròquies i arxiprestats, com ara,
excursions, sortides, viatges, trobades, etc.: normalment la
prudència demana no fer-les, s’ha de valorar si són necessàries, de
quina manera es pot reduir el risc de contagi.

