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

diumenge de Pentecosta: Actes 4-7 
Dilluns: Actes 8-10 
Dimarts: Actes 11-13 
Dimecres: Actes 14-16 
Dijous: Actes 17-20 
Divendres: Actes 21-25 
Dissabte: Actes 26-28 
diumenge de La Trinitat: 2 i 3 Joan 
 
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: REBRE L’ESPERIT» 

L’Esperit apareix al llarg de tota la Paraula de Déu, així com també 
tota la nostra existència, expressat de maneres diverses: l’aigua, 
el vent, el foc…són imatges, no conceptes. Això és un detall 
interessant. L’abundància de Déu, la seva presència és sempre 
desbordant i no es pot limitar a un concepte, a una fórmula, a un 
aspecte determinat. Més aviat, parlem de l’Esperit com d’una 
suggeriment, d’una experiència, d’un estil de vida. Penso molts 
cops en la feinada de les nostres catequesis de confirmació per 
parlar, com podem, de l’Esperit Sant. Realment es compleix allò 
que profetitzava Joan Pau II, «ens escoltem abans un testimoni 
que no pas un mestre». En tot cas, l’Esperit ens impulsa a tots a 
viure el nostre seguiment de Jesús, que és desig de comprensió i 
és també compromís per a concretar l’Evangeli en les nostres 
vides. Cadascú rep de l’Esperit dons, talents, virtuts, carismes 
diferents. És bo reconèixer aquests regals, perquè a través d’ells 
entenem que som estimats per Déu d’una manera molt especial, 
molt única. Gràcies a l’Esperit reconeixem a Jesús com el nostre 
amic, confident i redemptor. I aquest reconeixement ens 
introdueix en una relació personal i vinculant amb Ell, però també 
en una relació comunitària proposada per Ell, («que ens estimem 
els uns als altres com Ell ens ha estimat»). Aquest Esperit que fa 
noves sempre totes les coses i tota la nostra vida, ens predisposa 
a fer realitat el projecte de Jesús: que el Regne de Déu sigui visible 
allà on vivim, i en ell, l’Església sigui un signe que l’anticipi i 
l’anunciï. L’Esperit ens impulsa a tots a ser testimonis del Crist 
ressuscitat, a ser homes i dones que amb la vida prediquem que 
val la pena viure confiant en Déu, que té sentit donar la vida en 
favor dels altres, sobretot els més febles, que és important lluitar 
per un món nou en el que Déu, el seu Amor, sigui la única 
normativa vigent, com varen fer els profetes, i que el perdó és el 
signe més revolucionari per una humanitat nova, tal com Déu l’ha 
volgut, i el seu Fill Jesucrist ens ho ha mostrat. Demanem en la 
festa de Pentecosta d’enguany, de rebre agraïts l’Esperit Sant. 

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 

Gaudir de l’alegria de Déu (14/05/2020) 
En aquest temps de tancament recordo tantes mostres del teu amor 

com m’has ofert i, que amb sensibilitat de cor he assaborit i te’n dono 
gràcies. 

M’he deixat omplir de Tu i t’he adorat en cada sortida a la muntanya, 
de casa nostra o de ben lluny, que amb il·lusió i empeny he fet. 

Faig memòria de les llargues caminades per camins empinats, de les 

arbredes de tons verds en primavera o ocres a  la tardor, d’ombra 
tènue i ambient refrescant, pels que he avançat, dels prats d’herba 
fresca on m’has fet reposar, dels rierols d’aigües tranquil·les o braves 
on m’has retornat. 
M’embadaleixo amb la caiguda d’aigua de les cascades, de vegades 
en minúscules i vaporoses gotes d’altres en grans dolls d’aigua 
sorollosa i potent que recull una gran poua d’un blau intens. 
M’he emocionat i m’he deixat pintar el cor amb les tonalitats més 
impensades en les sortides i postes de sol, amb la varietat de la paleta 

de colors amb què vesties a les flors que entapissaven el paisatge 

sense que elles fessin res d’especial per ser tan formoses. 

He buscat dins meu la música que els refilets dels ocells, com a notes 

d’una partitura, han donat forma a una simfonia que he escoltat i des 
de la que he agraït aquest do que Tu els has obsequiat per glorificar-

te i m’he unit a la seva lloança. 
Moltes vegades m’ha sorprès que tanta bellesa la creessis per gaudir-

la Tu sol perquè a pocs homes els és possible veure-la i emocionar-

se’n. 
Al llarg de la vida m’he sentit molt afortunada d’haver pres part en el 
teu meravellós espectacle, no sols com espectadora sinó sentint-me’n 
part, per la mateixa bellesa amb què Tu m’has creat. 
Ara, des de casa ho revisc “como si presente me hallase” i de nou neix 
en mi el sentiment d’adoració i agraïment per poder gaudir de 
l’alegria de Déu. 

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

 


