
 
 
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 la Trinitat: 2 i 3 Joan 
Dilluns: Josuè 1-4 
Dimarts: Josuè 5-8 
Dimecres: Josuè 9-12 
Dijous: Josuè 13-16 
Divendres: Josuè 17-19 
Dissabte: Josuè 20-24 
Diumenge de Corpus Christi: Jutges 1-3 
 
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: DE NIT» 

Celebrem aquest diumenge la festa de la santíssima trinitat, la 

qual ens torna a recordar qui és Déu i quin és el motiu de la seva 

estada entre nosaltres. Encara que ens pugui semblar evident, res 

podem donar per sabut: Déu és Amor i per això no fa res més que 

estimar. Nosaltres celebrem que Déu no apareix a les nostres 

vides per fer-nos caure o dissuadir-nos del nostre projecte 

d’assolir la felicitat. De Déu venim i a Déu tornem. No som pas 
objectes, som persones amb capacitats diverses, les quals ens 

permeten d’aixecar els nostres ulls més enllà de nosaltres 

mateixos, i adonar-nos que Déu no és la causa dels nostres mals, 

sinó la raó de la nostra felicitat. L’Evangeli d’aquest diumenge vol 
ser una veritable ajuda en el nostre camí. Cal situar-lo enmig 

d’una conversa, concretament durant la nit, entre Nicodem i 
Jesús. Aquest personatge, jueu conegut, anà de nit a trobar-se 

amb aquell per parlava de Déu anomenant-lo «Abbà». 

Curiosament durant la nit, a vegades, hem tingut els moments 

més reveladors i més lluminosos de la nostra vida. Les grans 

converses, les grans declaracions, necessiten d’aquell silenci i 
aquella tranquil·litat que la nit ofereix. Em sento molt convidat a 

revifar «el meu Nicodem», aquella part de la meva vida que va a 

buscar a Jesús, per parlar amb Ell, per dialogar, per buscar raons, 

per mirar d’entendre una mica més el món i la meva pròpia 

persona. Nicodem és un bon aliat que fa més clares les nostres 

nits, doncs ens mostra la possibilitat d’una conversa amical amb 
Jesús. Recordo, també aquella dita de sant Joan de la creu, «de 

noche iremos, que para encontrar la Fuente, solo la sed nos 

alumbra». M’adono veritablement que el meu interior està 
assedegat de trobar Déu, encara que la meva vida estigui plena de 

grisos i tonalitats mediocres. Apropem-nos amb confiança vers 

Jesús, Ell ens remetrà de nou a Déu, al Déu que és Amor, i que no 

fa altra cosa que estimar. Jesús ens ha donat el seu Esperit per 

viure aquesta recerca de Déu. Volem que la nostra vida sigui un 

reflex cristal·lí del veritable Amor. 

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 

Dissabte 6: Carme Bacarises Jorba 

Alfons Roig Ardanuy. Carme Bosch 

Vendrell/ Diumenge 7: Salvador 

Miret. 
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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 

Dissabte 6: Esposos Josep Canyelles i 

Dolors Castellví. Tuietes Valls 

Diumenge 7: Montserrat Boltà 

Cañellas. Adrià Canals. Salvador Ros i 

Dolors Roca i família. Joan Ribas. Josep Martí Tor. Teresa Juan. 
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PREGÀRIA EN TEMPS DE COVID-19 

 

 

El més important no és que jo et cerqui, 
sinó que tu em busques en tots els camins (Gn 3, 9) 
que jo et cridi pel teu nom, sinó que tu tens el meu 

tatuat a la palma de les teves mans (Is 49, 16) 
que jo et cridi quan no tinc ni paraules sinó que tu 

crides en mi amb el teu crit (Rm 8, 26) 
que jo tingui projectes per tu, sinó que tu em convides 

a caminar amb tu cap el futur (Mc 1, 17) 
que jo et comprengui, sinó que tu em comprens a mi 

en el meu íntim secret (1Co 13, 12) 
que jo parli de tu amb saviesa, sinó que tu vius en mi i 

t’expresses a la teva manera (2Co 4, 10) 
que jo et guardi a la meva caixa forta, sinó que jo soc 

una esponja en el fons del teu oceà (EE 335) 
que jo t’estimi amb tot el cor, amb totes les meves 

forces, sinó que tu m’estimes amb tot el teu cor i totes 
les teves forces (Jn 13, 1) 

que jo intenti animar-me, planificar, sinó que el teu foc 
cremi dins dels meus ossos (Jer 20, 9) 

Perquè com podria jo buscar-te, cridar-te, estimar-te... 
si tu no em busques, em crides i m’estimes primer? 

El silenci agraït és la meva darrera paraula 
i la millor manera de trobar-me. 

 

 

 

 

(Benjamin González Buelta, www.pregaria.cat) 


