
 
 
PREGÀRIA D’ADORACIÓ 
Dijous 19 de novembre de 20h a 21h (parròquia 
de sant Antoni) 
 
PREGÀRIA AMB LA CREACIÓ 
Divendres 27 a les 18h (parròquia de santa 
Maria). 
 
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 de 100 persones. 
 
 
 
LLEGIM EL PAPA FRANCESC 
FRATELLI TUTTI, 224: «La amabilidad es una liberación de la crueldad que a 
veces penetra las relaciones humanas, de la ansiedad que no nos deja pensar 
en los demás, de la urgencia distraída que ignora que los otros también 
tienen derecho a ser felices. Hoy no suele haber ni tiempo ni energías 
disponibles para detenerse a tratar bien a los demás, a decir “permiso”, 
“perdón”, “gracias”. Pero de vez en cuando aparece el milagro de una 
persona amable, que deja a un lado sus ansiedades y urgencias para prestar 
atención, para regalar una sonrisa, para decir una palabra que estimule, para 
posibilitar un espacio de escucha en medio de tanta indiferencia. Este 
esfuerzo, vivido cada día, es capaz de crear esa convivencia sana que vence 
las incomprensiones y previene los conflictos. El cultivo de la amabilidad no 
es un detalle menor ni una actitud superficial o burguesa. Puesto que supone 
valoración y respeto, cuando se hace cultura en una sociedad transfigura 
profundamente el estilo de vida, las relaciones sociales, el modo de debatir y 
de confrontar ideas. Facilita la búsqueda de consensos y abre caminos donde 
la exasperación destruye todos los Puentes». 
 
 
 

8 de NOVEMBRE del 2020. Núm. 314 
FULL PARROQUIAL. CORBERA DE LLOBREGAT 

 
«LÒGICA DE L’EVANGELI: OBRIR LES MANS» 

L’evangeli d’aquest diumenge ens convida a fer rendir els nostres 
talents, aquells que Déu ens ha donat. Tots tenim qualitats ben 
diverses, i Déu no vol que ens les amaguem, que les ocultem per 
por, per vergonya o per desig de no perdre allò que tenim. 
Justament desitja el contrari, que les compartim, que les oferim i 
que de fet, nosaltres mateixos ens posem en joc. Si som dels qui 
donem el que som haurà valgut la pena viure. Si, pel contrari, som 
dels qui calculem atemorits i repensem sempre temorosos les 
nostres passes i decisions, un cop presses, haurem estat uns mals 
administradors. Si la por, la mandra o la comoditat ens vencen no 
haurem estat testimonis del Regne. Cal dir que en algun moment 
de la història, a redós d’aquesta paràbola, des del món reformat 
s’ha interpretat exclusivament de manera econòmica, arribant a la 
conclusió que Déu havia triat preferentment com a constructors del 
seu Regne els més poderosos. Res més lluny de l’evangeli. Déu ens 
vol a tots, òbviament. Però això treu cap justament en la celebració 
aquest diumenge de la IV jornada mundial dels pobres. El papa 
Francesc amb el pensament «ofereix-li la mà al pobre» (Si 7,32) vol 
fer-nos entrar en aquesta lògica evangèlica que ens ajudi a superar 
la indiferència i ens apropi al que és essencial en la nostra vida 
cristiana. L’antic testament ens ajuda i molt en la recerca d’una vida 
prop de Déu. Els pobres sempre ens interroguen. Els qui amaguen 
els seus talents, també. Com podem ser més una comunitat 
veritablement cristiana? Uns cristians que obrim la mà als més 
febles no només quan arriben unes dates concretes, sinó durant tot 
l’any? Quan obrim les nostres mans a favor dels més pobres ens 
adonem que som capaços de realitzar gestos que donen sentit a la 
vida, i si a més a més, hi unim la voluntat ferma i humil d’estimar, 
trobarem gestos sincers del Regne. No volem caure en la 
indiferència, ni ser còmplices que afavoreixin la cultura del 
«rebuig», afavorint la misèria de les multituds. Obrir la mà a qui ho 
necessita ens fa ser coherents amb la nostra fe. No deixem passar 
cap oportunitat. 

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 7: Carme Bacarises Jorba. 
Ignasi Serra. Vicenta Urgellès. 
Obdulia Pereira de Cuervo. Pere 

Claramunt (3r aniv.) / Diumenge 8: Lourdes Guim Almirall. Joan 
Magdaleno 
 
 

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

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 7: Josep Maria Boltà. Esposos 
Josep Canyelles i Dolors Castellví / 
Diumenge 8: Montserrat Boltà 

Cañellas. Adrià CanalsSalvador Ros i Dolors Roca i família. Joan Ribas. 
Josep Martí Tor. 
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PREGÀRIA PELS REBUTJATS 
 

Sóc aquí, Senyor, petit i pobre, 
penedit dels meus tancaments i enduriments, 

dels meus pecats de desamor, d’incredulitat i de 
desesperança. 

Com puc gosar parlar-vos? 
He parlat arreu i massa, i ho he fet malament. 
Em correspon fer silenci a la vostra presència; 

i si ara prenc la paraula és perquè, malgrat jo mateix, 
escolteu el meu clam pels rebutjats de la terra: 

Pels qui cerquen i no troben, truquen i no els obren. 
Pels qui veuen trepitjats llurs drets i llur dignitat. 

Pels qui no poden creure en vós a causa dels creients. 
Pels qui sofreixen l’escàndol dels qui portem el vostre 

nom. 
Pels qui no tenen ningú que els parli de vós. 

Pare dels pobres. 
Mostreu-los el vostre rostre benvolent i que confiïn en 

vós. 
Parleu-los al cor i que s’adonin que els sou Pare. 

Doneu-vos a conèixer i que us estimin. 
Vós, que sou l’Amor, feu des d’ara: 

Que gaudeixin de la vida de fills vostres. 
Que visquin la fraternitat cristiana que Jesús ens ha 

guanyat. 
Que tinguin l’escalf del vostre Esperit Consolador. 

Que sentin la tendresa de santa Maria, 
piadosa i compromesa, pobra i solidària, fidel i 

generosa. 
Amén. 

 

MN. PERE FARRIOL I VINYES 


