
 
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). 
 
 
 

 
 
LECTURA CONTINUADA DE LA BÍBLIA 
4t diumenge de quaresma: Deuteronomi 30-32 
dilluns: Deuteronomi 33-34 
dimarts: Jeremies 25-26 
dimecres: Jeremies 27-28 
dijous: Jeremies 29-30 
divendres: Jeremies 31 
dissabte: Jeremies 32 
5è diumenge de quaresma: Jeremies 33-34 
 
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 
El passat dijous 19 de març, festa de sant Josep, el papa Francesc 
convidava amb el res del rosari, a pregar per l'Església i per les 
nostres famílies en aquest temps de dificultat. Sant Josep, afirmava el 
papa Francesc, no és només custodi de les nostres llars, és també 
testimoni de confiança en Déu, d'esperança en els moments 
d'incertesa i foscor. 
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«LÒGICA DE L’EVANGELI: UN NOU CONTROL» 

Han passat pocs dies des de que vàrem començar el primer 
confinament. Hem tingut oportunitats suficients per fer aquelles 
coses que teníem pendents, per distreure'ns, per resar, per 
pensar, per llegir, per trucar els familiars i amics, per ser creatius, 
per «teletreballar», per cansar-nos de descansar, i sobretot…per 
adonar-nos, al cap i a la fi, que tots hem de créixer més en la 
gestió del nostre temps. És una conseqüència avinent del nostre 
procés de maduració. Tant se val el nom que rebi el virus (èbola, 
SIDA, Zika, Sars, COVID-19…). Tenim una vida que volem viure 
plenament, i en aquesta quaresma tan inesperada, un cop sec i 
dur ens ha sobrevingut per tal de fer-nos recapacitar i reflexionar 
sobre com hem viscut, com vivim i com Déu vol que visquem. Si la 
setmana passada ens convidàvem a entrar en la lògica evangèlica 
de la serenor, en aquesta l'evangeli de la guarició del cec de 
naixement (Jn 9,1-41) ens ofereix la possibilitat d'entrar en un nou 
estil, millor dit, un nou control per a les nostres vides. Lluny de les 
pressions mediàtiques o de l'entorn, de les notícies certes o falses, 
dels rumors fundats o infundats, volem ser dels qui prenem el 
timó de la nostra pròpia vida, amb serenor, amb fortalesa. Jesús 
ens convida de fer-ho quan en aquell cec de naixement li retorna 
la plena visió de la seva vida, del seu passat, del seu present i del 
seu futur. De totes les situacions de la vida podem sempre 
treure'n una lliçó positiva. D'aquest escenari calamitós també. 
Potser ara és el moment de demanar a Déu no només la fi 
d'aquesta pandèmia, òbviament, sinó la plena visió sobre el sentit 
de les nostres vides i de les nostres relacions, per tal que s'aboqui 
en nosaltres aquella plena convicció que ens fa dir: «Del Senyor 
em ve la força i el triomf, és Ell qui m'ha salvat» (Sl 118,14). La 
victòria, la fortalesa, el creixement de la nostra consciència, el 
control novedós que volem per a les nostres vides, no serà mai 
una cuirassa, una disfressa, una façana cara enfora, sinó un fil 
prim, si voleu, però molt indiscutible d'unió amb Déu mateix, que 
quan sembla més dèbil és més fort, per la força de l'amor. 

     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. Maria Ávila Nuñez. 
Ermelinda Vera de Rojas / 

Diumenge 15: Luz Cuellar 
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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 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.  
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PREGÀRIA DEL SANT PARE EN AQUEST TEMPS DE PANDÈMIA 

 
«Oh Maria, Vós resplendiu sempre en el 

nostre camí com a signe de salvació i 

d’esperança. 
 

 Nosaltres ens confiem a Vós, Salut dels 

malalts, que sota la creu vau ser 

associada al dolor de Jesús, mantenint 

ferma la vostra fe. 

  

Vós, Salvació de tots els pobles, sabeu 

de què tenim necessitat i estem segurs 

que proveireu, perquè, com a Canà de 

Galilea, pugui tornar l’alegria i la 
festa després d’aquest moment de prova.  

 

Ajudeu-nos, Mare del Diví Amor, a 

conformar-nos a la voluntat del Pare i a 

fer el que ens dirà Jesús, que ha pres 

sobre si els nostres patiments i ha 

carregat els nostres dolors per conduir-

nos, a través de la creu, a l’alegria de 
la resurrecció. Amén.  

 

Sota la vostra protecció ens refugiem, 

oh Santa Mare de Déu. No desoïu les 

nostres súpliques en les nostres 

necessitats, en tots els perills 

deslliureu-nos sempre, Verge gloriosa i 

beneïda» 
 


