
 
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 Pasqua: Jaume 1-5 
Dilluns: 1 Pere 1-2 

Dimarts: 1 Pere 3-5 
Dimecres: 2 Pere 1-3 
Dijous: 1 Joan 1-2 
Divendres: 1 Joan 3 
Dissabte: 1 Joan 4-5 
5è diumenge de Pasqua: Hebreus 1-4 
 
DESCONFINAMENT. EXTRACTE DE LA NOTA DEL BISBE AGUSTÍ (8 
DE MAIG DE 2020) 
«Donada la situació canviant i imprevisible que vivim a causa de la 
pandèmia, ens mantenim en aquella disposició pastoral que cerca en 
cada moment el que entenem que és millor per al nostre Poble de 
Déu. 
Acabem de saber que l’autoritat sanitària encara manté en fase 0 les 
zona de Catalunya que corresponen al territori de la nostra diòcesis. 
Per tant, pel que fa a la nostra activitat pastoral i litúrgica això 
significa que seguim regint-nos per les normes que hem mantingut 
fins ara en la fase 0: “Mantenim la situació actual en fase 0. Culte 
sense poble. Atenció religiosa personalitzada, posant esment especial 
als que han perdut persones estimades”» 
 
VIROLAI 
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«LÒGICA DE L’EVANGELI: ESTAR AMB JESÚS ÉS ESTAR AMB DÉU» 

L’Evangeli d’aquest diumenge ens regala un diàleg íntim i proper 
entre Jesús i els seus deixebles. Jesús s’acomiada dels seus, però 
aquests no l’acaben d’entendre. No és una qüestió sobre la 
claredat amb la que parla Jesús, sinó la poca adequació que els 
deixebles tenen respecte allò que estava a punt de succeir. A 
nosaltres també ens ha passat en més d’una ocasió. Molt sovint 
anem per la vida donant més prioritat a les nostres idees que a la 
mateixa realitat. Volem reduir aquesta als nostres conceptes, a les 
nostres seguretats, a les nostres il·lusions. La vida és molt més. 
Com Jesús és molt més del que els deixebles van entendre en 
aquella ocasió. 
Endinsar-nos en el misteri de Déu que ens ofereix la salvació 
només és possible a través de Jesús, perquè «qui em veu a mi, veu 
el Pare». I encara més, l’Evangeli segueix dient «jo estic en el Pare 
i el Pare està en mi». Què no està prou clar? Jesús no només té 
autoritat amb les seves paraules, sinó perquè les seves obres així 
ho acrediten. Jesús, amb les seves paraules i els seus gestos no ha 
deixat mai de costat els pobres. Ell ha vingut a portar la bona nova 
als cecs, als empresonats, als malalts, als coixos, als perduts…i ho 
ha fet no en nom propi, sinó de part de Déu. Veure’l a Ell és veure 
Déu mateix. Creure’l a Ell és acceptar Déu. Actuar com Ell és viure 
com Déu vol que visquem.  
Li demanem a Déu, a Jesús i a l’Esperit Sant d’identificar-nos més 
amb la proposta de l’Evangeli i, per tant, amb la persona de Jesús, 
el Fill de Déu, perquè si «estem» amb Ell, «estarem» amb Déu. 
Siguem molt sincers i molt humils, sense deixar-nos mai 
desbordar per allò que ens pugui causar impressió. Asserenem-
nos. Demanem el do d’una fe humil i a la vegada forta, constant i 
també esperançada. Que el deixeble que portem dins nostre doni 
peu a descobrir, el goig de ser fills de Déu ressuscitats, però 
també de reconèixer l’alegria d’estar permanentment amb Jesús, 
perquè així estem segurs que estarem també amb Déu. 

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. Manuel Bulnes.Clelia Reis 
Tupina. Dolores Merino. 
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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 2019 

 

 

Senyor,  

vós que duguéreu a terme  

l’obra de la redempció  
dels homes pel misteri pasqual  

del vostre Fill,  

concediu  

que els qui proclamem  

amb fe la mort  

i la resurrecció del vostre Fill  

en la celebració dels sagraments,  

rebem més abundosament  

els fruits de la salvació.  

Per Crist Senyor nostre. 

 
 

(pregària de visita als malalts, ritual cistercenc) 

 
 


