12 de SETEMBRE del 2021. Núm. 357
ROMERIA A MONTSERRAT
Com teníem costum, des de fa anys,
començarem el curs anant de
peregrinació a Montserrat els dies 25 i 26
de setembre.
*programa d’actes
DISSABTE 25
-pujada nocturna a Montserrat. A les 6’30h
trobada a l’Església de Collbató. Famílies i joves.
-rosari (10’15h) al camí dels degotalls. Parròquies de La Palma i sant Vicenç
-missa al cambril (12h). Parròquia de La Palma i sant Vicenç.
-excursió matinal a Montserrat. Famílies de la catequesis. A les 10h davant del
funicular de Montserrat.
-visita lliure al cambril. Dinar familiar (14h).
-xerrada: «Acollir la diferència» (16’30h) sala de la façana del monestir
-pel·lícula de cinema pels infants (16’30h)
-via crucis (16’45h). Davant de l’hotel Cisneros. Parròquia de la Palma.
-xocolatada familiar (19h)
-vetlla de pregària (22h). Famílies i joves.
DIUMENGE 26
-sortida amb autocars (7’15h) (15€). Parròquies de Corbera, la Palma i sant
Vicenç.
-Eucaristia de romeria (9’15h).
-Salve i rebuda del pare abat (12h)
-Dinar al sefservice (13’30h) (20€)
-Tornada (16’30h)

FULL PARROQUIAL. CORBERA DE LLOBREGAT

«LÒGICA DE L’EVANGELI: RESPONDRE»
Jesús té el costum d’adreçar-se a nosaltres en forma d’interrogant.
«Qui sóc?» «Què haig de fer?» «Com haig de plantejar el meu
present?» «Com voldria viure el meu futur?». Són qüestions no fàcils,
ni de resposta immediata, segons el meu parer. Són preguntes
exigents perquè van a fons i perquè ens venen a plantejar qüestions de
vida. A l’evangeli d’aquest diumenge, Jesús, amb molta confiança, i
amb tota la intenció del món, pregunta als seus deixebles sobre ell
mateix. Jesús no té cap mena d’interès a saber si els seus deixebles
responen correctament, sinó que el que Jesús persegueix, vol i desitja
dels seus és la sinceritat. Però una sinceritat que és molt més que una
simple transparència del cor, o un pur sentiment de noblesa i adhesió
a la seva persona. Jesús els demana que la seva resposta no sigui
només sincera, coherent i veritable, sinó que no s’allunyi mai de la
veritat de la vida de Jesús, en especial del darrer moment de la vida
que Jesús li tocarà de viure. Un moment de duresa, de rebuig, de
dificultat extrema. És aleshores, quan tothom rebutgi el Mestre, que
caldrà confessar la fe, caldrà dir: «sí, jo crec que Jesús ens ha estimat
com ningú, perquè Ell mateix és Déu i home, Ell mateix ens ha mostrat
la proximitat de Déu, la seva misericòrdia i el seu perdó». Respondre a
Jesús, es fa lentament, amb petites passes, amb petits gestos, amb
petits compromisos. Es tracta del propi camí de la vida que recorrem a
poc a poc. La lentitud del nostre camí ens fa descobrir la bellesa de la
vida. No tinguem por a rebre les qüestions que Jesús ens adreça. I no
tinguem tampoc, cap urgència a respondre de qualsevol manera, ni
per quedar bé, ni per esquivar una situació incòmode…siguem sincers,
valents i coherents per confessar la nostra fe en tot moment i situació.
I que ningú tingui mai por de tenir més preguntes que respostes. De
fet, a tots ens succeeix el mateix. Que no oblidem mai que tenim a
Jesús com la resposta a la nostra vida. Deia, Pere Casaldaliga, «el
evangelio no tienes respuestas, sinó que responde». Doncs que
nosaltres puguem respondre sempre, des de la fe en Jesús.

Mn. Daniel Palau

HORARIS DE MISSA
Dilluns i divendres a les 19h.
Dimarts
i
dimecres
missa
compartida a les 19h. Dissabte a les
20. Diumenge missa a les 12h.

INTENCIONS
Dissabte 11: Carme Bacarisses Jorba

Vols saber qui ets per a mi!

Jesús, m’imagino que estic enmig dels teus deixebles
i recullo les teves paraules: Qui ets per a mi?
La teva pregunta m’interpel·la seriosament.
T’he conegut i t’he seguit; puc dir que t’estimo.

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

Després de molts anys de creure en tu,
em sembla que tu ets sobre tot
per a mi «el meu Company de ruta»;

HORARIS DE MISSA
Dimarts i dijous a les 9’15h. Dissabte
a les 18h. Diumenge a les 10’30h.

així amb majúscula!
M’ajudes a reconèixer el que de bo hi ha en mi
i a descobrir com el Pare m’estima
i compta amb mi; i quin sentit té la meva vida

INTENCIONS
Dissabte 11: Josep Maria Boltà. Josep
Morral Termes / Diumenge 12:
Montserrat Boltà Cañellas. Salvador
Ros i Dolors Roca i família. Joan
Ribas. Josep Martí Tor.

i també la mort;
em motives per viure a fons cada instant
portat sempre per l’esperança i la il·lusió
de viure ja ara allò que viuré per sempre.
I, quan sóc feble o infidel, la teva mirada
i la mà que m’estens em fan sentir el perdó
i recuperar la pau amb el desig de ser més fidel.
Gràcies, Jesús, i continua fent camí amb mi!

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

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

