
 

 
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:  
 
CELEBRACIONS PÚBLIQUES 
Seguint encara el període de confinament, i atenent-nos a les 
indicacions de les autoritats mèdiques i civils, seguirem posposant les 
celebracions públiques fins a nou aví. Seguirem les instruccions del 
nostres bisbat pel que fa a l’obertura dels temples. Preveiem así 
mateix, una celebració de missa exequial, per tots els difunts 
d’aquesta pandèmia, en una data futura. Les comunions les 
reprogramem pel mes d’octubre.  
 
 
VIROLAI 
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«LÒGICA DE L’EVANGELI: PALPAR, MIRAR I OBRIR BÉ ELS ULLS» 

Seguim llegint al llarg d’aquesta Pasqua els diversos relats de les 
aparicions de Jesús ressuscitat. Cada comunitat relata els fets de la 
resurrecció amb narracions que siguin catequètiques. Certament 
cadascuna a la seva manera, però sempre amb l’intent d’ajudar els 
seus membres. Es tracta de narracions que recolzin la fe dels 
creients i aquests es vegin impulsats a viure la Pasqua, la vida nova 
que ha inaugurat Jesús. La comunitat de Lluc descriu també aquest 
encontre des deixebles amb Jesús ressuscitat.  
Un dels interrogants més estesos era el de creure que Jesús 
ressuscitat era una mena de visió estranya, semblant a una mena 
de fantasma. Quelcom difícil de creure. D’aquí prové l’esforç a fer 
entendre i donar testimoni que Jesús ressuscitat va compartir un 
bon esmorzar amb els seus amics. Però encara més, a través de la 
narració, Jesús fa referència a les Escriptures, i explica com Ell ha 
estat el qui les ha portat al seu compliment. En elles s’havien dit 
moltes coses del Fill de Déu: que vindria de part de Déu, que els 
pobres serien els primers a reconèixer en Ell el Messies esperat, 
que hauria de viure el rebuig del savis i els entesos del seu poble, 
que donaria la vida del tot i estimant tothom, i que ressuscitaria 
d’entre els morts. En les Escriptures ens trobem a Jesús mateix. 
Aquestes ens toquen el cor i ens disposen a viure una trobada 
especial, única, amb Déu mateix. Les Escriptures volen recolzar el 
camí de la fe. I obrir-nos els ulls de la fe. Donar-nos aquella mirada 
que va més enllà del nostre petit món. La lògica de les Escriptures 
ens proposa un procés de maduració de la fe: «palpar, mirar i obrir 
els ulls». Jesús es deixa tocar. Necessitem tocar per sentir-nos 
vius, quants no recorden les encaixades de mans i abraçades que 
eren habituals i que aquest confinament ens ha limitat? Jesús ens 
mira perquè el puguem mirar, cara a cara, com apreciem aquells 
que respecten la nostra vida mirant-nos als ulls, sense altiveses, 
sense prejudicis? Jesús ens obre els ulls, ens obre horitzons nous 
per viure, amb quanta alegria no rebem el testimoni d’aquells que 
viuen amb els ulls de la fe ben oberts? 

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 A LA MARE DE DÉU DE MONTSERRAT 
 

Santa Maria, 
Mare de Déu de Montserrat, 

vós sou l’espill nítid, 
On la nostra Església s’emmiralla, 

vós la Mare que ens engendra, 
vós la germana que ens acompanya. 

• 

Amb vós volem presentar al Senyor 
la nostra humanitat, el que som i tenim. 
I amb vós, entonant càntics de lloança, 

acollir en la nostra petitesa, 
Les meravelles del seu poder. 

• 

Concediu-nos a nosaltres, 
pelegrins de la terra promesa, 

de romandre fent camí, ferms com vós, 
sigui vora la Creu en hores de foscor, 

Sigui amb els germans 
en dies de llum i flama. 

Vós, beneïda en la fe i en la pobresa, 
atanseu-nos els favors del vostre Fill 

sobre la nostra gent, 
sobre les vinyes i les fabriques, 

sobre el riu, la terra i la mar. 
• 

Feu que l’Església 
de Sant Feliu de Llobregat 

no perdi mai l’horitzó 
de la vostra muntanya, 

ni per la boira de l’error, 
ni pels miratges seductors, 

ni per les llàgrimes del sofriment. 
• 

Ans concediu-nos de sostenir la mirada 
que us contempla voltada de sol. 

En vós la nostra Església ja és al cel 
mentre, encara a la terra, camina oferint 
el llevat d’una inestroncable esperança. 

 

(patrona del bisbat de sant Feliu i de Catalunya) 


