
 

 
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: Càntic dels càntics 1-2 
dilluns de Pasqua: Càntic dels càntics 3-5 
dimarts: Càntic dels càntics 6-8 
dimecres: Siràcida 1-2 
dijous: Siràcida 3-4 
divendres: Siràcida 5-6 
dissabte: Apocalipsi 1-3 
2n diumenge de Pasqua: Apocalipsi 
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«LÒGICA DE L’EVANGELI: VIURE D'UNA MANERA NOVA» 

Ja tenim aquí la Pasqua que mai havíem pensat de viure. 

Totalment insospitada. Les generacions futures en parlaran, i es 

preguntaran entre moltes coses, «què van fer els cristians durant 

aquella setmana santa, tancats a casa seva?». Voldria entendre 

que la pregunta no està moguda per la simple curiositat humana, 

sinó per la resposta transformadora que hem viscut en les nostres 

vides. Una Pasqua gens fàcil per a ningú de nosaltres, però n'estic 

segur, intensa i viscuda, en la mesura de les pròpies possibilitats, 

com mai. Em convido i us convido a no desaprofitar, mai més, cap 

moment de la nostra vida, per tal de viure com a veritables 

testimonis de resurrecció. Acceptem com a creïbles aquells que 

han passat pel sofriment, doncs, bé, impregnats d'una experiència 

forta com la d'aquests dies sants i arrelats a la Paraula de Déu, 

avui l'Evangeli ens convida a ser testimonis d'una nova manera de 

viure, segons l'Amor, tal com aprenem de Jesús. «No tingueu por. 

Ha ressuscitat d'entre els morts, i ara va davant nostre a Galilea». 

No tinguem cap mena de recel a la proposta que fa Jesús. Les 

coses amb Ell són noves…hem tingut els temples tancats, hem 
hagut de passar dies i dies a casa, sols o amb la família, hem sentit 

notícies esfereïdores, hem tancat negocis, quasi hem arribat a 

l'aturada total. El que vulgueu. No permeteu que regni en 

nosaltres el discurs de la por, aquell que sosté que tot això ha 

succeït perquè no tenim remei. No cediu en els vostres cors cap 

mena d'espai al discurs de l'atzar que sosté que tot això ha passat 

perquè havia de passar. No. Déu és proper a tots nosaltres, ni juga 

amb nosaltres ni és Algú castigador. Ell és Amor, i no fa altra cosa 

que estimar. Tot el que vivim ens ajuda a descobrir-lo més i millor. 

Enfortim la nostra fe no per cuirassar-nos davant del dolor, de 

l'imprevist, del desconegut; sinó per fer-la més senzilla, més humil, 

més esperançada, més compartida i viure així d'una manera nova, 

més profunda, més de l'Evangeli, més missionera, més de Pasqua. 

No esperem a demà, reconeguem que en Déu trobem el sentit de 

les nostres opcions: viure d'una manera realment nova.   

                 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 

Dimenge 12: Carme Bacarises 

Jorba. Carmen González. Conxita 

Guillen Pérez. 
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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 

Diumenge 12: Esposos Josep 

Canyelles i Dolors Castellví. 

Montserrat Boltà Cañellas. Adrià 

Canals. Salvador Ros i Dolors Roca i 

família. Rafael Palao. Joan Ribas. Josep Martí Tor.  
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PREGÀRIA DE PASQUA 
 

                                                             , amic, Senyor.                              dones i homes   v                                       . 
                                                                                 , ple, 

total, definitiu, ha obert les portes de la vida 

per sempre. 

                    , en tantes persones i en 

tan                                     
lluminosa de la teva vida.  

                                   v                                                                                v        P        
salvar-nos, tu ens omples del teu mateix 

Esperit, a nosa                                                 .     P                                   .     P              v  v        v                           . 
 

(del llibre Pregàries de la vida, CPL, Celebrar, n.53) 

 


