
 
INFORMACIÓ PARROQUIAL 
Ho trobareu tot a: parroquiesdecorbera.org 
 
ESPAI D'AJUDA BÍBLICA 
Podeu escriure a: 
biblia@parroquiesdecorbera.org 
 
LECTURA CONTINUADA DE LA BÍBLIA 
6è diumenge de Pasqua: Hebreus 1-4 
Dilluns: Hebreus 5-7 

Dimarts: Hebreus 8-10 
Dimecres: Hebreus 11-13 

Dijous: 1 Saviesa 1-2 
Divendres: Saviesa 3-4 
Dissabte: Saviesa 5-6 
7è diumenge de Pasqua: Saviesa 7-8 

 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

17 de MAIG del 2020. Núm. 290 

FULL PARROQUIAL. CORBERA DE LLOBREGAT 

 

«LÒGICA DE L’EVANGELI: NO SOM ORFES» 

L’Evangeli de Joan fou l’últim a escriure’s, i té la capacitat de 
sintetitzar les paraules i gestos de Jesús, viva memòria de la seva 

trajectòria, amb força per destacar-ne la capacitat comunicativa 

de Jesús que s’adreça a tota la persona humana. Cada paraula, 

cada afirmació, cada interrogant… són camins de recerca i 

meditació per anar a l’encontre amb un mateix, però sobretot 
amb Déu mateix.  

Voldria avui, en aquest temps de Pasqua tant nou que vivim, 

subratllar aquesta expressió «no us deixaré orfes». Més d’un 

pensador contemporani ha afirmat amb molta força i molta 

capacitat d’influència que «la persona» era un ésser llençat en el 
món, és a dir, algú sotmès al caprici de l’atzar, a la llei de la seva 

pròpia sort, o dissort. No és pas així. Déu no ens llença a viure la 

vida com si jugués amb nosaltres. Déu ens coneix, ens estima. Déu 

s’apiada i s’entendreix per nosaltres, no s’oblida de nosaltres. Ell 
ens dona el seu Fill per tal que descobrim la seva proximitat, i a 

través d’Ell ens tracta com amics, per tal que el creient, és a dir, 

tu, puguis ser anomenat «amic de Déu». La sensació de soledat, 

d’orfandat, pot donar-se en la nostra vida. Justament aquesta la 

descoberta d’aquest buit, pot ser l’oportunitat de descobrir què 
és allò, o millor, qui és Aquell que no ens deixa mai. Abans que 

una calamitat és una oportunitat per créixer en la fe. Per què? 

L’amistat de Jesús per nosaltres no és un control, una mena de 

lideratge que ofega les nostres capacitats o recursos, sinó un «fer 

costat», un «caminar compartit». Jesús es posa a caminar al 

nostre costat, com feu amb aquells deixebles d’Emaús que fugien 
entristits de Jerusalem. Jesús no s’allunya mai de nosaltres, ens 
manté vius donant-nos el seu mateix Esperit, que és Esperit de la 

veritat. D’aquí neix el desig i la ferma convicció de viure en veritat, 

és a dir, viure de manera molts sincera, molt transparent, per tal 

de redescobrir el sentit d’aquesta lògica evangèlica: Ell, el bon 
Déu, a través del seu Fill únic, ens dona el seu Esperit, i no ens 

deixa mai sols. No som pas orfes. Atents. 

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 17: Carme Bacarises 

Jorba. Carmen González. Conxita 

Guillen Pérez. Mercè Coll Vegara. 

Cisco Serres Canyelles. Miquel López Molina. Manuel Bulnes.Clelia 

Reis Tupina. Dolores Merino. 

 

 

++++++++++++++++++++++++++++ 

 

 

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 17: 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. Teresa Juan. Isabel 

Díaz Díaz. 
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PREGÀRIA PELS MALALT A LA MARE DE DÉU DE LOURDES 

 

 

Oh Verge de Lourdes, Maria Santíssima, 

Mare de Déu i Mare de tots els homes. 

A Vós han arribat les multituds de tots els pobles. 

Vós estimeu cadascun dels vostres fills. 

Vau elegir Bernadeta 

per la seva humilitat i senzillesa. 

Ella ens mostra el camí que dóna goig al Pare. 

Li vau confiar un missatge 

que té per senyal la font de la Gruta 

i que, amb l’aigua, ens recorda el baptisme. 
Per això Vós ens crideu a un canvi de vida i ens inviteu a seguir Jesús. 

Vinc a Vós amb tot el que tinc: 

us confio les meves preocupacions 

i les de tots els altres que també necessiten el vostre auxili. 

Doneu la salut als nostres cossos. 

Doneu feina i alegria a les nostres llars, 

Vós que sou l’esperança de tots els qui arriben a Vós! 
Mare i Verge de Lourdes, 

ensenyeu-nos a estimar-nos els uns als altres. 

Ensenyeu-nos a estimar el vostre Fill Jesucrist, a viure el seu Evangeli 

tal com Vós el vau viure, i així formarem amb Ell 

un món més just. 

Feu que la meva família, la meva pàtria i tot el món es mantinguin 

oberts a Jesús, el Senyor, i es formi el poble de Déu, la seva Església. 

Amb Vós cada dia fem camí cap el Pare, 

pel Fill, en l’Esperit Sant. 
Amén. 

 

 

 
(pregària de visita als malalts, tradició popular) 


