
 
 
INFORMACIÓ PARROQUIAL 
Ho trobareu tot a: 
parroquiesdecorbera.org 
 
ESPAI D'AJUDA BÍBLICA 
Podeu escriure a: 
biblia@parroquiesdecorbera.org 
 
 
LECTURA CONTINUADA DE LA BÍBLIA 

7è diumenge de Pasqua: Saviesa 7-8 
Dilluns: Saviesa 9-10 
Dimarts: Saviesa 11-12 
Dimecres: Saviesa 13-14 
Dijous: Saviesa 15-16 
Divendres: Saviesa 17-19 
Dissabte: Actes 1-3 
diumenge de Pentecosta: Actes 4-7 
 

 

 

DESCONFINAMENT. AFORAMENTS 
Davant la situació de fase 0, amb excepcions, comencem les misses a 
les nostres parròquies. Permetent només 1/3 del nostre aforament 
respectiu.  
Parròquia de sant Antoni: aforament 

100% 280llocs 50% 140llocs  30% 93llocs 
Parròquia de santa Maria: aforament  

100% 120llocs 60% 60llocs  30% 40llocs 
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«LÒGICA DE L’EVANGELI: DESCOBRIR L’IMPULS I ELS MATISOS» 

La vida no és lineal, no és d’un sol color, té molts colors, i aquests 

tenen molts matisos. L’Evangeli d’avui és alhora impuls i invitació. 
Per un costat Jesús ens convida a «anar» a la missió, a ser 

missioners que mostrin al món l’Amor i la presència, la 
misericòrdia i la realitat de Déu que no es desentén de la vida de 

les persones. Jesús mateix envià els apòstols, durant el temps de 

la seva predicació (Lc 10,1-20) per tal d’explicar als seus 
contemporanis que Déu era ben a prop dels qui obrien el seu cor 

a la sinceritat, a la bondat, a l’esperança, a la fe. En aquella ocasió 

donava unes bones recomanacions perquè ningú es perdés en els 

detalls insignificants, o es quedés a mig camí o es perdés per les 

branques. Calia, i cal, avui també, més que mai, anunciar que Déu 

és Amor, que Déu és Pare, Fill i Esperit Sant. 

Per un altre costat Jesús ens recorda que Ell serà amb nosaltres 

«cada dia fins a la fi del món». Cada dia? En aquest temps de 

pandèmia també? «Cada dia» vol dir «cada dia». La pregunta no 

és retòrica o gratuïta, sinó que ens planteja una pregunta ben 

profunda: on està Déu? O bé, per què Déu es mostra silenciós? 

Vet aquí la invitació de l’Evangeli a descobrir els matisos de cada 
dia, les oportunitats, els camins a través dels quals podem no 

només comunicar la fe, sinó enfortir-la. Déu no ens ofereix una 

fórmula determinada, sinó que ens convida a créixer en la missió, 

donant testimoni. Diu l’evangeli que alguns dels deixebles 
dubtaren. El dubte no deixa de ser una realitat comuna a tota 

experiència humana, també en el moment de viure la fe, de fer-la 

explícita. El dubte no és una negació de la fe, sinó un camí de 

creixement. A través dels nostres dubtes arribem a noves 

qüestions, nous reptes, i aquests no són altra cosa que noves 

indicacions per créixer. Sempre ho hem dit: la humanitat té més 

interrogants que respostes, i nosaltres des de la fe hem afegit: 

«Jesús és la resposta». Reconeguem en el diumenge de l’ascensió 
el seu impuls a viure l’Amor de Déu, i els matisos que la vida ens 
ofereix per a respondre amb tota sinceritat. 

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. 
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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 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 EN TEMPS DE COVID-19 

Emoció (2/4/20) 

El Sr Antoni del box 23 està molt malalt. La COVID-19 n’és el 
responsable. Des d’abans d’ahir està a urgències, sol, tancat al box, 
en una dura lluita per superar la situació. 

Senyor, jo en sóc el metge que l’atenc i, amb gran pesar vaig 
confirmant que ho té malament. No respon al tractament ni amb la 
ventilació que l’ajuda a oxigenar-se. 

És un home afable, sembla tranquil, i amb totes les barreres que 
limiten la nostra trobada em pregunta: “estic més bé?” i ell mateix es 
respon: “a poc a poc”. 

L’agafo i traient les teules del sostre el despenjo perquè puguis 
atendre’l i curar-lo. 

Quan està davant teu, et veig habitant en el seu cor, irradiant 
estimació i compassió, però jo tan vulnerable i limitada des de dalt et 
crido: “ajuda’l”. 

Em mires i amb tendresa i comprensió em dius: “des d’ahir estic 
treballant en les teves mans i en el teu cor que l’han omplert de 
tranquil·litat i pau. La seva ànima plena de tu irradia llum. 

He agafat el meu mòbil i l’he comunicat per vídeo amb la filla i el 
gendre. Quina emoció!. He hagut de contenir les llàgrimes al ser 
testimoni de les paraules  d’estimació que s’han dit i, que malgrat la 
barrera de la màscara, s’han fet ben entenedores: “t’estimo pare, 
lluita, tu ets un valent, t’estimem molt, adéu”. “Jo també” ha respost 
l’Antoni i encara ha preguntat com estava la seva néta. 

Senyor, tu t’has fet ben present en l’estimació d’aquesta família que 
potser mai més no es tornaran a veure en el nostre món. 

Mercè Almirall (metgesa, parroquia de sant Ignasi de Loiola, Lleida) 

 


