
 
 
INFORMACIÓ PARROQUIAL 
Ho trobareu tot a: parroquiesdecorbera.org 
 
 
ESPAI D'AJUDA BÍBLICA 
Podeu escriure a: 
biblia@parroquiesdecorbera.org 
 
 
LECTURA CONTINUADA DE LA BÍBLIA 

5è diumenge de quaresma: Jeremies 33-34 
dilluns: Jeremies 35-37 
dimarts: Jeremies 38-40 
dimecres: Jeremies 41-43 
dijous: Jeremies 444-46 
divendres: Jeremies 47-48 
dissabte: Jeremies 49 
5è diumenge de quaresma: Jeremies 50. 
 
HORARIS DE CELEBRACIONS (SENSE POBLE) 
Diumenge de Rams: 10h. 
Dijous sant: 20h. 
Divendres sant: 17h  —  Via crucis: 21h. 
Vetlla Pasqual: 21h. 
Diumenge de Pasqua: 10h. 
Setmana de Pasqua: 13h. 
 
++++ 
PAPA FRANCESC 
En l'audiència del passat dimecres 25 de març (transmesa per 
streaming). El papa Frnacesc ha parlat de l'estreta relació entre 
l'Anunciació i l'Evangeli de la vida, text magisterial de Joan Pau II. La 
connexió és evident i profunda. La vida per a nosaltres cristians no és 
quelcom abstracte, sinó molt concreta. Defensar-la no és fruit de cap 
ideologia, sinó efecte de la radical identitat materna de l'Església, dels 
cristians. Cada vida humana, única i irrepetible, val per ella mateixa.  
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«LÒGICA DE L’EVANGELI: AMISTAT EN LA DISTÀNCIA» 

El fragment d'aquest diumenge ens ajuda a seguir fent el camí 
d'aquesta quaresma tan especial, tan plena de renúncies 
insospitades. Us proposo que pugeu considerar per uns instants la 
lògica de Jesús respecte del seu amic Llàtzer, perquè «serà en 
profit nostre, perquè creguem». Així respon Jesús als seus.  
No deixa de ser curiós que l'escena evangèlica mostra 
explícitament que Llàtzer era al sepulcre quan Jesús arriba, quatre 
dies després. A més a més, Jesús, diu l'evangelista, s'alegra de no 
haver estat allà amb Llàtzer. I encara més, en el diàleg de Jesús 
amb Marta, Ell pregunta per la seva fe. És que Jesús vol jugar amb 
nosaltres? o pretén que la nostra fe sigui més autèntica? 
El do de la fe és llum, vida, esperança, pur regal de Déu. 
Per què sembla que Jesús no tingui pressa per anar a trobar 
Llàtzer?  
Al llarg d'aquests dies tots aprenem moltes coses de nosaltres 
mateixos. Allò que era més freqüent, com trobar-se amb els amics, 
ara no té lloc. La distància per Jesús, i el confinament necessari per 
nosaltres, ens ho fan difícil. Resulta que la història del segle XX ens 
ha mostrat, tristament, alguns moments d'aquests, és a dir, de 
dolor, de foscor, d'incertesa, de mort. Un testimoni com 
l'arquebisbe ucraïnès J. Slipyj, reclòs en camps d'internament 
soviètic, després del seu alliberament, va poder regalar al papa 
Joan XXIII un mapa dels gulag de l'antiga unió soviètica, davant del 
qual el sant italià bergamesc va afirmar: «el cor es troba més a 
prop de qui està geogràficament més lluny; així com l'oració busca 
a aquells que tenen més necessitat de sentir-se compresos i 
estimats». Vet aquí la lògica de la que parlem. L'amistat en la 
distància ens porta, com li succeí a Jesús, a tenir molt a prop del 
cor aquells que tenim més lluny i tan estimem. La quaresma ens 
demana conversió. No perdem cap instant de la nostra vida en 
lamentacions. Demanem a Déu allò que necessitem: fe. Sobretot 
per ser llum, i no caminar pel món a les fosques, desesperançats. 
Repeteixo: preguem sense oblidar que Jesús ve a trobar-nos. 

      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: difunts del 
coronavirus. 

 
 
 

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

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 EN LA JORNADA DE PER VIDA (25-III-2020) 

 
 
«Pare Sant, cuida de tots els malalts 

del món; 

 ajuda a no defallir als qui han perdut 

l'esperança;  

consola als qui ploren en el dolor o 

sofriment;  

protegeix als qui no són atesos; 

acompanya als qui viuen en soledat;  

fes llum als qui passen una "nit fosca" 

i desesperen;  

il·lumina als qui veuen trontollar la 

seva fe i se senten atacats pels dubtes; 

 dona pau als qui s'impacienten;  

retorna l'esperança i l'alegria als qui 

es van omplir d'angoixa;  

cura els patiments dels més febles i 

ancians;  

guia els moribunds al goig etern; 

 condueix a tots a la trobada amb Déu; 

 beneeix abundantment als qui acullen 

els que sofreixen, als qui acompanyen 

amb amor la soledat, als qui infonen 

alegria i esperança, als qui consolen 

els angoixats, i als qui serveixen amb 

caritat. Amén». 

 

(inspirada en sant Pius de Pietralcina) 


