
 

 

INFORMACIÓ PARROQUIAL  
Ho trobareu tot a: parroquiesdecorbera.org 

 

 

ESPAI D'AJUDA BÍBLICA Podeu 

escriure a: 

biblia@parroquiesdecorbera.org 
 
 

LECTURA CONTINUADA DE LA BÍBLIA 

2n diumenge de Rams: Apocalipsi 4-5 
dilluns de Pasqua: Apocalipsi 6-7 
dimarts: Apocalipsi 8-9  
dimecres: Apocalipsi 10-12  
dijous: Apocalipsi 13-15 
divendres: Apocalipsi 16-18  
dissabte: Apocalipsi 19-20  
3r diumenge de Pasqua: Apocalipsi 21-22  
 

CELEBRACIONS PÚBLIQUES  
Seguint encara el període de confinament, i atenent a les indicacions 

de les autoritats mèdiques i civils ens veiem amb la necessitat de 

posposar totes les celebracions públiques fins a nou avís. Seguirem 

les instruccions del nostre bisbat pel que fa a l’obertura dels temples. 

Preveiem una celebració, missa exequial, per tots els difunts 

d’aquesta pandèmia, en una data futura. Les comunions les 

reprogramem pel mes d’octubre. 
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«LÒGICA DE L’EVANGELI: REALISME PASQUAL»  

La Pasqua de Jesús no és quelcom fictici. Tot el contrari. Ens 
situem davant d’un fet real, que ha canviat les nostres vides, un 
esdeveniment històric que ha canviat el curs del món. No fou gens 
fàcil per als seguidors de Jesús, ni per les primeres comunitats, 
fer-se càrrec de quelcom tan nou, tan desbordant. L’experiència 
de vida amb Jesús havia estat molt intensa, i el fet de recomposar 
el sentit de cadascun dels moments i paraules va portar un temps. 
Els inicis de les primeres comunitats, i dels mateixos deixebles, 
van estar marcats per la por i pels dubtes. Tot demana el seu 
temps. A poc a poc, però, els mateixos seguidors de Jesús prenen 
consciència i comencen a donar testimoni. L’Esperit Sant és qui 
omplí de força les vides d’aquells primers cristians, com ho fa avui 
amb nosaltres. Així, les narracions dels evangelis afegeixen 
elements significatius per ajudar a reconèixer la presència de Déu 
en la pròpia vida, l’arribada de Jesús mateix, ple d’Amor i de Pau, 
al mig de les comunitats. L’evangeli d’avui (Jn 20,19-31) mostra 
alguns d’aquests detalls. En destaco alguns. En primer lloc es diu 
que Jesús, arribant al mig de la comunitat, tancada per por, «els 
ensenyà les mans i el costat». Jesús ressuscitat és Algú real. La 
passió viscuda no ha estat una teatralització de res. I així com ha 
estat real la mort, també ho han estat les paraules de Jesús a la 
creu i al llarg de tota la seva vida. En segon lloc, Jesús ressuscitat 
parla, i dona la Pau, la que el món no pot donar. No ve a les 
nostres vides per passar contes. Ans el contrari, ve a donar-nos la 
pau, fruit mateix d’Aquell que ha viscut estimant i segueix 
estimant-nos. En tercer lloc se’ns presenta la comunitat reunida, i 
és que no hi ha manera millor de poder veure Jesús, de recordar, 
agrair i celebrar l’Amor rebut per part de Déu, que reunits, en 
família. En quart lloc, s’esmenta el perdó com un signe molt cert 
de la presència de Déu, del seu Esperit en nosaltres. Qui perdona 
viu la Pasqua de Jesús en carn pròpia. I encara més, en cinquè lloc 
es fa referència a la fe com un signe de vida nova, vida confiada a 
Déu, «feliços els qui creuran sense haver vist». No et sembla tot  
prou real? Bona Pasqua. 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. Mercè Coll Vegara. 
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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 

 
  

  L’aurora envermelleix el cel, 
 

 ressona l’aire, ple de cants, 
el món s’enjoia triomfant,  

   udola i clama el negre avern. 

 

               Devalla el Rei poderós 
             al trist paratge de la mort, 

per emportar-se’n tots els sants       
vers el seu Regne a viure amb ell. 
  

         Guarden la tomba molts soldats 
              i una gran llosa sepulcral; 
              mes, ell s’aixeca triomfant 

i venç la mort per sempre més 
 

No ploreu més ni us entristiu  
vostre dolor, ja ha durat prou!  
-proclama un àngel resplendent–  
que el Salvador ha ressuscitat! 
 

          Sigueu, Jesús perennement  
      el goig pasqual dels nostres cors,  
         i als triomfs vostres agregueu  
              els renascuts al do diví 

 
  

(de la Litúrgia de les hores, Diumenge de Pasqua, Laudes) 


