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CATEQUESIS DE COMUNIÓ
Les inscripcions estan obertes, cal passar pel
despatx parroquial per inscriure’s.
(sant Antoni)
La catequesis comença el dijous 15
d’octubre.
Reunió de pares dimecres 7 a les 20h (sant
Antoni).
(santa Maria)
La catequesis comença el divendres 16 d’octubre
Reunió de pares el divendres 9 a les 17h (santa Maria)
PREGÀRIA
Dijous 24 de 20h a 21h adoració (sant Antoni)
Divendres 25 a les 20h pregària de la creació (santa Maria)
GRUPS BÍBLICS
Les parròquies de sant Antoni i santa Maria disposen de grups bíblics.
Lectura, pregària i oportunitat per compartir la paraula de Déu. Per participar
consulteu els horaris amb el mossèn.
CATEQUESIS DE CONFIRMACIÓ
Els qui estigueu interessats parleu amb el mossèn
ROMERIA A MONTSERRAT
Aquest any s’han suspès les propostes de divendres (pujar caminant) i
diumenge (pujar amb autocar). Els qui puguin, el dissabte queden convocats
a la següent proposta (cotxes particulars). Cadascú es pot afegir quan ho
desitgi, millor avisar, per tenir-vos en compte
9h encontre a Monistrol per pujar a peu a la muntanya (per xarxes s’enviarà
la ubicació del punt d’encontre)
11h encontre amb els matrimonis de sant Vicenç i La Palma de Cervelló
14h dinar de pic-nic
15’30h cafè de famílies conjunt
16’30h xerrada d’un monjo, «estimar i deixar-se estimar»
18’45h vespres al monestir amb els monjos

FULL PARROQUIAL. CORBERA DE LLOBREGAT

«LÒGICA DE L’EVANGELI: EL JORNAL SENCER»

Uns i altres cerquem, a la nostra manera, en el nostre lloc en el món.
Hi ha qui es mou i d’altres que no. Sabem que els primers, tard o
d’hora troben el que busquen. Els segons, pel contrari, són dels qui
les veuen passar i no pesquen res de res. Precisament aquests són
els protagonistes de la paràbola d’aquest diumenge. Els qui
aparentment queden «sense feina» són els cridats. Déu s’apropa,
mogut no pas pels criteris del món, aquells de l’eficàcia, del
rendiment, de la competitivitat, de la productivitat. «Els meus
camins –diu el Senyor– no són els vostres». Déu té altres criteris,
com el d’apostar per tothom, el de donar oportunitats noves, el
d’ajudar a créixer, el de tenir paciència i generositat amb tothom…el
de capgirar els nostres prejudicis. Perquè ara amb Déu hem entès
que «els darrers passaran a primers, i els primers, a darrers». Déu
paga el jornal sencer a aquells que havien començat a primera hora,
i a aquells que s’havien afegit a l’últim instant de la jornada. No
siguem com aquells que arronsen el nas perquè van mirant sempre
de reüll els qui tenim al costat, i vivim en una queixa constant pel
molt o pel poc que fan i desfan. Viure fixant-nos en els altres és una
tortura que esgota la nostra vida, i ens resta força. Volem fixar-nos
en Jesús, que va fer i va viure tal com Déu li ho havia demanat. Femnos càrrec de la nostra missió, i siguem dels qui la vivim plenament,
intensament, com sant Pau, «estant amb Crist». Que els sentiments
d’enveja no ens arravatin la vida pensant-nos que nosaltres som dels
qui hem anat a treballar a primera hora i mereixem molt més que els
qui han vingut al darrer moment. Adonem-nos, ben aviat, si us plau,
com Déu tracta a tots, homes i dones, amb la mateixa tendresa i
paciència que ens tracta a nosaltres. Demanem-li a Déu que ens
permeti de viure generosament la seva crida, a donar el nostre
temps, a compartir les nostres qualitats, a refer els lligams trencats
amb tots els qui ens envolten. En una paraula: a portar una vida
digne de l’evangeli de Crist. Aquest és el nostre jornal sencer, el
nostre veritable desig: «estar 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
Dissabte 19: Carme Bacarises Jorba.
Diumenge 20: Alejandro Soteras (1r
aniv.)
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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 15: Esposos Josep Canyelles I
Dolors Castellví / Diumenge 16:
Montserrat Boltà Cañellas. Adrià
Canals. Salvador Ros i Dolors Roca i
família. Joan Ribas. Josep Martí Tor.
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PREGÀRIA PER LA CREACIÓ

«Oh Déu dels pobres,
ajuda’ns a rescatar els abandonats
i als oblidats d’aquesta terra
que són tan valuosos als teus ulls. […]
Déu d’amor,
mostra’ns el nostre lloc en aquest món
com instruments de la teva tendresa
per tots els éssers d’aquesta terra.
Déu de Misericòrdia, concedeix-nos de rebre el
teu perdó
y de transmetre la teva misericòrdia peer a tota
la nostra casa comuna.
Lloat sigueu.
Amen.
(Jornada Mundial de pregària per la cura de
la Creació 2016)

