
 
 
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 Rams: Jeremies 50 
dilluns sant: Jeremies 51 
dimarts sant: Jeremies 52 
dimecres sant: Lamentacions 1 
dijous sant: Lamentacions 2 
divendres sant: Lamentacions 3 
dissabte sant: Lamentacions 4-5 
5è diumenge de Pasqua: Càntic dels càntics 1-2 
 
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 
El passat divendres 27 de març el papa Francesc presidia un acte 
d'adoració a l'Eucaristia, un moment de pregària i de benedicció per 
tota la humanitat. Algunes de les seves paraules encara ressonen en 
el nostres interior i ens fan pensar. «ens ha sorprès un temporal 
inesperat i potent. Ens hem adonat que estem a la mateixa barca, 
tots fràgils i desorientats; però, al mateix temps importants i 
necessaris, tots cridats a remar junts», «tenim una esperança: en la 
seva creu hem estat sanats i abraçats per a que ningú ni res ens 
separi del seu amor redemptor» i encara, «el Senyor ens interpel·la 
des de la seva creu a retrobar la vida que ens espera». 
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«LÒGICA DE L’EVANGELI: NO RECULAR MAI» 

Entrem en una setmana santa ben insòlita. Uns dies sants perquè 

celebrarem la mort i resurrecció de Jesús com sempre, però com 

mai. La situació en la que ens trobem ens genera un escenari que 

ningú no havia viscut mai. El confinament ens aïlla, malgrat els 

recursos tecnològics de que disposem. Tot temps, però, porta el 

seu misteri de gràcia, és a dir, Déu no resta distant de les nostres 

vides. Així ens ho ensenya el seu Fill quan es posa en camí vers 

Jerusalem. Abans d'arribar-hi, però, Jesús mira la seva estimada 

ciutat de lluny, com de vegades fem nosaltres amb la nostra 

pròpia vida. Encara sent el bullici de la vida, però Jesús resta en 

silenci per uns instants i plora. Segur que aquests dies hem pensat 

sobre moltes coses, algunes per canviar-les i altres per agrair-les. 

El misteri de la vida ens ofereix oportunitats molt diverses, plenes 

de coses valuoses i també d'experiències contradictòries. Jesús 

plora perquè bona part de la seva gent no ha sabut descobrir la 

proximitat, l'amor i la misericòrdia de Déu. Això d'obrir el propi cor 

a l'Amor de Déu ha estat sempre difícil per la humanitat. Jesús fa 

un pas molt valent perquè no es fa enrere, Ell marca el camí vers 

la vida nova, vers la Pasqua. No viu marcat per la por. No fuig mai 

de viure tal com ha cregut i esperat: confiant en Déu. Caldrà, això 

sí, fer el lliurament, no fàcil, de tota la seva existència a la creu. 

Jesús ens convida amb la seva lògica a somiar l'eternitat d'una 

manera més certa, més propera, i a fer-ho amb esperança. 

Tinguem-ho clar. No defuig la seva comesa, i ens mostra el bon 

exemple amb la seva pròpia vida, per tal que nosaltres visquem 

veritablement. L'entrada de Jesús a Jerusalem és tot un signe 

d'esperança per a nosaltres. Acollim-lo profundament a través de 

la retransmissió de l'Eucaristia que puguem seguir, tot recordant 

que així com Jesús no ha fugit de la seva pròpia missió, així també 

nosaltres volem mantenir-nos més ferms que mai en la fe que 

tenim, que és la que hem rebut i és nostra. I no descuidem que les 

paraules, els gestos i la pau de Jesús ens esperonen sempre a 

mantenir-nos ferms, a no recular mai. 

      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: Sofia Díaz. 

Josep Urgellés Enric. Rafaela 

Chorro Domínguez. Neus Peris Ribera. 
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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. Rafael Palao. Joan Ribas. Josep Martí Tor.  
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LLETANIES DE SÚPLICA RESADES PEL PAPA FRANCESC (27-III-2020) 
 

T'ADOREM, SENYOR 
Vertader Déu i vertader home, realment present en aquest Sant 

Sacrament 

T'adorem, Senyor. 

Salvador nostre, Déu amb nosaltres, fidel i ric en misericòrdia 

T'adorem, Senyor. 

Rei i Senyor de la Creació i de la història, 

T'adorem, Senyor. 

Vencedor del pecat i de la mort, 

T'adorem, Senyor. 

Amic de l'home, ressucitat i viu a la dreta del Pare, 

T'adorem, Senyor. 
 

CREIEM EN TU, SENYOR 
Fill unigènit del Pare, que baixares del cel per la nostra salvació 

Creiem en tu, Senyor 

Metge celestial, que t'inclines davant la nostra misèria 

Creiem en tu, Senyor 

Anyell immolat, que t'ofereixes per a rescatar-nos del mal 

Creiem en tu, Senyor 

Bon Pastor, que dones la vida pel ramat que estimes 

Creiem en tu, Senyor 

Pa viu i medicina d’immortalitat, que ens dones la Vida eterna, 

Creiem en tu, Senyor 
 

DESLLIURA'NS, OH, SENYOR 
Del poder de Satanàs i de les seduccions del món, 

Deslliura'ns, Senyor 

De l'orgull i de la presumpció de poder prescindir de tu 

Deslliura'ns, Senyor 

Dels enganys de la por i de l'angoixa, 

Deslliura'ns, Senyor 

De la incredulitat i de la desesperació, 

Deslliura'ns, Senyor 

De la duresa de cor i de la incapacitat d'estimar, 

Deslliura'ns, Senyor 


