
ADORACIÓ 

  Els dijous de 19h a 20h pregària       
d’adoració i silenci a la parròquia de 
sant   Antoni. 
 
ESTAR AL DIA 
El  passat dimecres 16 de juny se li va 
presentar al papa Francesc, el projecte 
d’ un   curtmetratge   cinematogràfic, 
dirigit  per  Armondo  Linus Acosta. Un 
film  de  9  minuts   de   durada   que 

reprodueix i  escenifica  la  pintura  coneguda  de Leonardo da 
Vinci,  «L’últim  sopar».  Aquest  projecte  es  pot  conèixer  a 
internet amb el títol «The living tabelau  –  The last  supper», 
i veure’n uns breus minuts a: 
https://www.youtube.com/watch?v=NxjIT-bE8x4 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La tempesta en el mar de Galilea (1633), obra de Rembrandt 

20 de JUNY del 2021. Núm. 345 
FULL PARROQUIAL. CORBERA DE LLOBREGAT 

 

«LÒGICA DE L’EVANGELI: PASSEM A L’ALTRA RIBA» 
Aquest cap de setmana vivim amb molta alegria el sagrament de la 
confirmació de 23 germans nostres. Joves i grans fan una passa ferma 
en el seu camí de fe, i completen el seu procés de formació cristiana, 
que ben entès no és pas una cloenda, sinó l’inici d’una nova etapa. Mai 
podem dir que som del tot cristians, o que ho sabem tot de Jesús, o que 
no ens cal aprendre res més. Ans el contrari, som uns aprenents de 
Déu, tenim moltes coses per aprendre i tenim molt de temps davant 
nostre per dur-ho a terme. En donem gràcies a Déu. L’evangeli 
d’aquesta setmana ens convida a entrar en aquella lògica de l’evangeli 
que és pur seguiment de Jesús: «passem a l’altra riba». L’Esperit de Déu 
ens dona la força que atrevir-nos a no viure amb por, sinó amb fe. No 
anem pas sols. Dins la barca anem junts i Jesús amb nosaltres. La 
reproducció que hem afegit aquesta setmana en el nostre full, 
correspon a una obra desapareguda, malauradament, del pintor 
flamenc Rembrandt. Aquesta reprodueix l’escena de l’evangeli que hem 
escoltat i imagina les diverses reaccions dels deixebles davant les 
dificultats i infortunis de la vida. Es veuen dos grups, els més decidits a 
fer front als contratemps, i els més porucs. I enmig dels dos grups el 
mateix Rembrandt es capaç de dibuixar-se a si mateix, preguntant-nos 
quina és la millor actitud per encarar aquestes situacions. La nostra 
solució per dir-ho en termes matemàtics és ni més ni menys que Jesús. 
Ell és qui ens convida a créixer en la fe, a madurar la nostra fe, a 
formar-nos com a veritables testimonis del Regne. El baptisme, 
l’Eucaristia i la confirmació configuren els tres sagraments de la iniciació 
cristiana, i tots ells ens vinculen a Jesús, a l’Amor de Déu el Pare i a la 
força de l’Esperit que perviu i roman en l’Església. I al mateix temps, 
gràcies a aquests sagraments ens reconeixem com a membres vius de 
l’Església i també testimonis de fe, de vida i amor en el nostre món. 
Només amb Jesús som capaços de passar a l’altra riba, i trobar-nos amb 
aquells i aquelles que encara no coneixen Déu, però el cerquen. 

Mn. Daniel Palau 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NxjIT-bE8x4


 

HORARIS DE MISSA 

Dilluns i divendres a les 19h. Dimarts 

i dimecres missa compartida a les 

19h. Dijous adoració al santíssim a 

les 19h. Dissabte a les 20. Diumenge 

missa a les 12h.  

 

INTENCIONS 

Dissabte 19: Pepita Llambias Ruiz. 

Carme Bacarisses Jorba.  
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HORARIS DE MISSA  

Dimarts i dijous a les 9’15h. Dissabte  

a les 18h. Diumenge a les 10’30h. 

 

 

INTENCIONS 

Dissabte 19: Esposos Josep Canyelles i 

Dolors Castellví. Josep Maria Boltà. 

Josep Morral Termes / Diumenge 13: 

Montserrat Boltà Cañellas. Adrià 

Canals. Salvador Ros i Dolors Roca i 

família. Joan Ribas. Josep Martí Tor. 
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Senyor, navegues en la nostra mateixa 

barca 
 

 

 

Senyor, deslliura'm de la por que en temps de crisi 

és el pecat pitjor, 

perquè fa grossos els problemes 

i suscita enyorances del passat. 

Deslliura'ns de la por que ens porta a culpabilitzar 

el món en comptes d'estimar-lo. 

Senyor, torna'ns l'esperança per viure amb alegria 

i ser flexibles amb els germans. 

Senyor, la por se'ns apodera i ens fa perdre la fe. 

En les tempestes de la vida, sembla que dorms, 

però ens parles des del fons del cor: 

Per què teniu por? 

Que en aquests moments ens recordem que també Tu, Senyor, 

vas passar per estones de desert i d'incertesa, 

i que des de la Resurrecció estàs sempre al costat nostre. 

Senyor, que al llarg de la setmana 

tinguem present que navegues 

en la nostra mateixa barca. 

Que creguem en la teva presencia quan les coses rutllen bé 

i també quan van mal dades. 
 
 
 
 

"La Missa de cada dia", de l'Editorial Claret 


