25 d’OCTUBRE del 2020. Núm. 312
MISSA FAMILIAR
Diumenge 25 d’octubre a les 10’30h a santa
Maria; i a les 12h a sant Antoni.

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.
PREGÀRIA
Pregària d’adoració, dijous 29, de 20h a 21h, amb la possibilitat de rebre el
sagrament del perdó (sant Antoni).
Pregària mariana, divendres 30, a les 19h (santa Maria).

LLEGIM EL PAPA FRANCESC

FRATELLI TUTTI, 190: «La caridad política se expresa también en la
apertura a todos. Principalmente aquel a quien le toca gobernar, está
llamado a renuncias que hagan posible el encuentro, y busca la
confluencia al menos en algunos temes. Sabe escuchar el punto de
vista del otro facilitando que todos tengan un espacio. Con renuncias y
paciencia un gobernante puede ayudar a crear ese Hermoso poliedro
donde todos encuentran un lugar. En esto no funcionan las
negociaciones de tipo económico. Es algo más, es un intercambio de
ofrendas en favor del bien común. Parece una utopía ingenua, pero no
podemos renunciar a este altísimo objetivo».

FULL PARROQUIAL. CORBERA DE LLOBREGAT

«LÒGICA DE L’EVANGELI: EL MANAMENT MÉS GRAN»

Aquest diumenge celebrem el dia dels immigrants, i enmig d’aquesta
jornada acollim la lògica del manament més gran: «Estima el Senyor,
el teu Déu…estima els altres com a tu mateix». Jesús ens convida a
posar l’amor al centre de la nostra existència. La novetat és unir les
dues dimensions, a Déu i als germans, en un sol manament:
«estimar…amb tot el cor, amb tota l’ànima, amb tot el pensament».
De fet, aquests pols actuen com a vasos comunicants. L’un et porta a
l’altre. Ningú que estimi Déu de veritat pot evitar d’estimar la
humanitat. Ningú que estimi les persones concretes que l’envolten,
sigui qui siguin, pot afirmar que Déu és un destorb en la seva
empresa. Jesús posa al centre de la nostra religiositat la necessitat
de viure l’experiència d’una estimació total, a Déu i als germans.
Jesús sap que nosaltres seríem d’aquells que ens faríem, més aviat
d’hora que tard, una religió a la carta. És a dir, dels qui
seleccionaríem aquells a qui volem estimar, o bé dels qui
convindríem una relació puntual, segons conveniència, amb Déu. La
veritable religió és entesa per Jesús com l’opció per viure el gran
manament de l’amor, teixint aliances entre els homes, fins a
descobrir-nos com a germans i membres d’una gran família;
construint ponts sòlids vers Déu, des d’una pregària intensa, des
d’un reconeixement veritable de la misericòrdia que Déu aboca en
els nostres cors, omplint-los d’esperança i sentit.
Estimats, ja sabeu tots que vivim temps molt complexos. Siguem dels
qui acollim la Paraula de Déu com un veritable consol, i un ferm
impuls a renovar la nostra esperança. Jesús no ens posa al davant
reptes inassolibles, sinó més aviat ens indica el camí per apropar-nos
més a Déu. Reconeguem que no sempre hem estat dels qui hem
viscut la lògica del gran manament, i alhora demanem un cor ple de
força i humilitat per recomençar sempre que calgui. El fet d’arribar a
estimar tal com Déu estima no és una lliçó que assolim
immediatament, però tampoc que ens enfonsi perquè no ho
aconseguim. Necessitem temps, constància i coratge.

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 24: Carme Bacarises Jorba.
Josep Claramunt i Maria Urgellés.
Agustí Ribí i Maria Escala.

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

HORARIS DE MISSA
Dimarts i dijous a les 9’15h celebració
de la Paraula. Eucaristia: Dissabte
a les 18h i diumenge a les 10’30h.
Totes les celebracions ferials contenen
el res de les laudes.

INTENCIONS
Dissabte 24: Josep Maria Boltà.
Tuietes Valls. Mn. Lara. Esposos Josep
Canyelles i Dolors Castellví /
Diumenge 25: Montserrat Boltà Cañellas. Salvador Ros i Dolors Roca i
família. Joan Ribas. Josep Martí Tor.
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PREGÀRIA PEL DOMUND 2020
Senyor, tinc por davant d'allò desconegut,
em veig insignificant i feble,
però em fio de Tu, que m'estimes
i has volgut comptar amb mi
per arribar al cor d'altres.
Aquí em tens, envia-m'hi.
Tu em mostres l'Església sencera,
molt més enllà del que aconsegueixo veure.
Senyor, vull ajudar a que el teu Evangeli
continuï guarint la dignitat ferida
de tantes persones en el món.
Aquí em tens, envia-m'hi.
Tu pots fer de mi
un cristall que et transparenti davant dels qui no et
coneixen, davant els qui sofreixen la injustícia, el
dolor, la malaltia, la pobresa,
ç
la fam de pa, la fam de Vida.
Aquí em tens, envía-m’hi
Amen

