
 
INFORMACIÓ PARROQUIAL 
Ho trobareu tot a: parroquiesdecorbera.org 
 
ESPAI D'AJUDA BÍBLICA 
Podeu escriure a: 
biblia@parroquiesdecorbera.org 
 
LECTURA CONTINUADA DE LA BÍBLIA 
4t diumenge de Pasqua: Nehemies 11-13 
Dilluns: 1 Tessalonicencs 1-5 

Dimarts: 2 Tessalonicencs 1-3 
Dimecres: 1 Timoteu 1-6 
Dijous: 2 Timoteu 1-4 
Divendres: Titus 1-3 
Dissabte: Filèmon i Judes 
5è diumenge de Pasqua: Jaume 1-5 
 
DESCONFINAMENT 
Entrant en la fase del desconfinament, seguint les indicacions oficials 
de les autoritats mèdiques i del nostre bisbat, i havent-nos trobat 
telemàticament els dos consells parroquials, hem decidit: 
 
1.L’obertura de la parròquia de sant Antoni per a la pregària personal 
els matins de 10h a 13h i les tardes de 19h a 21h, a partir d’aquest 
diumenge 3 de maig fins el dia 10 de maig.  
2.Les celebracions públiques de l’Eucaristia tindran lloc en els horaris 
habituals a partir del dilluns 11 de maig (sant Antoni, 19h) i dimarts 
12 de maig (santa Maria, 9’15h), a la nau central.  
3.Seguirem sempre totes les indicacions exigides, totes: mascaretes, 
distàncies i desinfecció prèvia i posterior.  
4.La primera missa de diumenge tindrà lloc el 17 de maig, amb la 
vespertina el dissabte 16 de maig (horaris habituals). Us demanem 
que en la mesura de les vostres possibilitats feu per repartir-vos al 
llarg del cap de setmana. És un pèl difícil, però després de canviar 
tantes coses aquesta no ens costarà tant. 
 
Al principi tot serà nou i tot requereix un aprenentatge. Amb 
paciència i bona disposició segur que anirem trobant la manera 
d’adaptar-nos a aquesta situació que esperem que sigui transitòria. 
Moltes gràcies. 
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«LÒGICA DE L’EVANGELI: REBRE I DONAR VIDA» 

La Paraula de Déu se’ns dona cada diumenge perquè puguem 

créixer i tenir vida. Precisament la lògica del nostre seguiment de 

Jesús tracta d’això, de rebre la vida que Ell ens ofereix, i de donar 
vida a aquells que ens envolten. Sabria reconèixer en la meva 

història personal signes evidents de vida? I tant! Deixeu-me fer-ne 

esment d’alguns que potser ens poden passar desapercebuts.  
La vida cristiana no és com una trajectòria existencial que ens 

demani heroïcitats, més aviat, se’ns convida a ser dels qui viuen 
amb una plena i creixent confiança en Déu. Això sí que és heroic. 

Em refereixo a una vida fonamentada en la certesa de saber que 

Déu és ben a prop nostre, que ens coneix, que ens estima, que no 

s’allunya de nosaltres en cap circumstància. Aquesta confiança 

passa pel fet de viure la fe les 24 hores del dia, cada dia de la 

setmana. No som, ni volem ser, dels qui separem la vida i la fe.  

Voldria recordar molt de passada que la fe és confiança, és signe 

de vida. Vivim la nostra fe sabent que l’hem rebuda i que creix 
quan l’oferim sense imposicions. Volem ser testimonis d’aquesta 
confiança en Déu, tal com Ell confia en nosaltres. Només des de la 

confiança podem generar vida en espais i ambients de tensió i 

confusió. Les paraules de Jesús mateix, «he vingut perquè tinguin 

vida, i en tinguin a desdir», m’arriben a la meva vida com una 

invitació a fer-li confiança, a fiar-me de la seva persona, de la seva 

victòria pasqual. Jesús ha estat sempre clar, directe, imparable. 

Les rebo pensant no només en el temps que hem viscut, sinó en el 

que viurem perquè socialment i econòmicament serem també 

testimonis de grans canvis, desconeguts per a nosaltres avui. Els 

cristians volem ser els primers a donar gràcies per la vida, però 

també a fer-la significativa i feliç a tots aquells que estan al nostre 

voltant. No ens volem caure en la indiferència o l’egoisme, la 

Pasqua de Jesús ens demana ser testimonis que mirem la realitat, 

sense mirar-nos el melic, i per tant, no només a rebre la vida sinó a 

donar-la. Venen dies que haurem de repensar força qüestions, 

tant de bo siguin per cuidar i fomentar la vida. 

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 3: Carme Bacarises Jorba. 

Carmen González. Conxita Guillen 

Pérez. Mercè  Coll  Vegara. Cisco 

Serres Canyelles. Miquel López Molina. 
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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 5: 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. Isabel Díaz Díaz. 
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PREGÀRIA JORNADA MUNDIAL DEL MALALT 2020 

 

 

 
 

 

Aquesta tarda, Crist del Calvari, 
he vingut a pregar 

per la meva persona emmalaltida; 
però,̀ al veure’t, els meus ulls van i venen del teu 

cos al meu cos amb vergonya. 
Com puc queixar-me dels meus peus cansats, 

quan veig els teus destrossats? 
Com ensenyar-te les meves mans buides, quan 

les teves estan plenes de ferides? 
Com explicar-te a tu la meva soledat, quan en la 

creu alçat i estàs sol? Com explicar-te que no 
tinc amor, quan tu tens esquinçat el teu cor? 

Han fugit de mi totes les dolències Jo ara ja no 
em recordo de res. L’ímpetu del prec que portava 

m’ofega dins la boca pidolaire. 
Jo solament no demano res, 

Només poder estar aquí ́, 
al costat de la teva imatge morta, 

I anar aprenent que el dolor és només la santa 
clau de la teva santa porta. 

Amén. 


