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MISSA FAMILIAR
Diumenge 1 de novembre a les 10’30h a santa
Maria; i a les 12h a sant Antoni; acollirem els
nens i nenes, i les seves famílies que aquest any
han començar la catequesis per la preparació
de la primera comunió.

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. Dilluns dia 2 de
novembre a les 20h tindrà lloc la reunió de catequesis d’adults.
PANDÈMIA
Durant els propers dies fins el 20 de novembre, seguint les normatives, les
esglésies tindran un aforament màxim del 30%

LLEGIM EL PAPA FRANCESC

FRATELLI TUTTI, 55: «Invito a la esperanza que “nos habla de una
realidad que está enraizada en lo profundo del ser humano,
independientemente de las circunstancias concretas y los
condicionamientos históricos en que vive. Nos habla de una sed, de
una aspiración, de un anhelo de plenitud, de vida lograda, de un
querer tocar lo grande, lo que llena el corazón y eleva el espíritu
hacia cosas grandes, como la verdad, la bondad y la belleza, la justicia
y el amor. […] La esperanza es audaz, sabe mirar más allá de la
comodidad personal, de las pequeñas seguridades y compensaciones
que estrechan el Horizonte, para abrirse a grandes ideales que hacen
la vida más bella y digna”. Caminemos en esperanza».

FULL PARROQUIAL. CORBERA DE LLOBREGAT

«LÒGICA DE L’EVANGELI: LA FELICITAT MÉS GRAN»

El relat de les benaurances és únic, irrepetible, emblemàtic. Només
Jesús podia parlar de la felicitat com ho va fer. Una felicitat que no es
pas un estat d’ànim passatger i fugaç, sinó una promesa certa i
concreta de justícia, de consol i d’esperança enmig de les dificultats.
Jesús ens sorprèn positivament. Ell acull el clam de felicitat de la
humanitat sencera.
Podem parlar de la felicitat avui enmig de la pobresa, de la injustícia,
del dol, de la corrupció, de les guerres…de la pandèmia? En un sentit
immediat ens sembla un contrasentit. Ningú associa la felicitat a un
escenari ple de calamitats, d’inestabilitat i trencadissa. El papa
Francesc parla bé d’aquestes ombres del nostre món, dels somnis
trencats, de la globalització sense direcció…dels flagells de la història.
Jesús coneix les contrarietats i les lluites que ens toca de viure
quotidianament, és per això que Ell mateix ens ajuda a elevar la
nostra mirada a una felicitat més gran, no pas la felicitat d’un
moment puntual. No es tracta de fugir del nostre present, ni molt
menys, sinó de descobrir la felicitat que és Déu en nosaltres, sigui el
que sigui que ens toqui de viure. Jesús vol que siguem feliços del tot i
per sempre. Jesús ens atorga el regal de la felicitat amb la seva
amistat, els seus gestos, les seves paraules…la seva presència. La
felicitat que ens proposa Jesús neix en nosaltres inicialment com una
promesa, com una crida a l’esperança. A poc a poc, aquesta invitació
es consolida i ens mou a descobrir el goig d’estar al costat dels qui
Déu ens posat en el camí de la vida. Més endavant la felicitat és una
convicció ferma que Déu no ens ha deixat mai, i segueix al nostre
costat. El pas següent és simplement no voler controlar la pròpia
vida, sinó deixar que sigui Déu, el seu Esperit qui ens guiï. I finalment,
la felicitat és converteix en una alegria imparable de poder viure, de
poder estimar sense esperar res a canvi, de ser molt sincer i gratuït
vers un mateix, Déu i els qui ens envolten. És un camí de conversió.
És un camí vers la santedat. Que la promesa de la felicitat més gran
sigui sempre present en nosaltres.

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

INTENCIONS
Dissabte 30: Josep Maria Boltà.
Esposos Josep Canyelles i Dolors
Castellví / Diumenge 1: Montserrat Boltà Cañellas. Salvador Ros i
Dolors Roca i família. Joan Ribas. Josep Martí Tor.

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

PREGÀRIA AMB ELS SANTS. SALM 150
Al·leluia!
Lloeu Déu al seu santuari,
lloeu-lo al baluard del firmament,
lloeu-lo per les seves gestes,
lloeu-lo per la seva grandesa.
Lloeu-lo al so dels corns,
lloeu-lo amb arpes i lires,
lloeu-lo amb tambors i danses,
lloeu-lo al so de flautes i corda.
Lloeu-lo amb címbals sonors,
lloeu-lo amb címbals triomfants.
Que tot el que respira
lloï el Senyor!
Al·leluia!

PREGUEM:
Senyor, fes que cantem dignament les teves lloances,
perquè puguem proclamar al món el misteri del teu
amor pels homes, tu que, essent Déu, no t’has avergonyit de fer-te home i de morir per nosaltres, i conduirnos així de la mort a la vida.

