
CALENDARI MES DE NOVEMBRE 
 
Dimecres 17, NIT DE FORMACIÓ, a les 
20h, mn. Marcos Aceituno, «Bíblia i 
sinodalitat, Ac 10,1-48) (parròquia de 
sant Antoni). 
 
Dissabte 27, NIT MISSIONERA, les 
21’30h, testimoni missioner de David i la 
Cristina, matrimoni de Torrelles de 
Llobregat (parròquia de santa Maria). 

 
SOBRE EL SÍNODE 
El  secretari  del 
sínode,  el  cardenal 
Mario  Grech,  va 
adreçar una carta als 
monestirs contem-
platius  d’arreu  del 
món el  passat  13 
d’octubre, demanat 
que fossin  aquests 
llocs, amb les seves 
corresponents comunitats, els referents constants de la pregària 
per sínode. Al  costat  d’aquesta petició  hi ha  el compromís  de 
crear una pàgina web on les diferents entitats d’Església puguin 
publicar els seus propis textos d’oració, i així poder escampar-los 
arreu i compartir-los, creant així una veritable xarxa de pregària. 
El mateix cardenal maltès recorda que pregar no és una pèrdua 
de temps,  sinó que  és l’aliment  de l’ànima  i del cor,  allí on el 
Senyor ens parla, ja que «el cor de la  missió de l’Església  és la 
pregària». 
Els diversos testimonis que van arribant de tot el món es troben 
penjats en l’espai web: 
http://secretariat.synod.va/content/synod/it/attualita/sinodalita--
frutto-della-preghiera.html 
 

 

7 de NOVEMBRE del 2021. Núm. 365 
FULL PARROQUIAL. CORBERA DE LLOBREGAT 

 

«LÒGICA DE L’EVANGELI: DISCRECIÓ» 
Són molts els qui es promocionen a si mateixos, els qui es mostren 
i els qui fan mans i mànigues per ser reconeguts. Alguns avui volen 
ser famosos, youtubers, tik-tokers, instagramers…i què sé jo 
quantes coses més. La lògica de l’Evangeli ens crida a una sana 
discreció, i aquesta va ben buscada. L’Evangeli d’aquest diumenge 
contraposa aquells que els agrada de passejar-se de manera 
notòria per les places i carrers perquè la gent els saludi, i ocupar 
els primers llocs, enfront d’aquella dona, viuda pobra, que dona 
tot el que té i que és lloada per Jesús. Voldria recordar el valor i la 
força de tants i tantes que de maneres molt discretes i també molt 
heroiques han tirat endavant les seves famílies, l’educació dels 
seus i tants altres projectes. Gràcies, Senyor! Però també voldria 
tenir molt present aquesta lògica de l’evangeli del donar-ho tot 
amb discreció, encara que al ulls del món sigui poc. Certament, 
què són dues monedes per canviar el món? El món no el canvia la 
força ni el pes de dues monedes. Qui canvia el món és Déu. Però 
allò que Jesús observa i ho mostra com a lliçó de vida pels seus 
deixebles és que els petits gestos poden ser grans lliçons de vida. 
Això té molt a veure amb la proposta del sínode on ens trobem. 
Ens tocarà escoltar-nos i compartir entre tots les qüestions que 
se’ns demanen, i algú pot pensar que la seva opinió és poc 
rellevant o poc decisiva. No és just. Escoltar-nos és un exercici 
difícil, i respondre al que se’ns demana també, però no podem ser 
dels qui menystenim el parer de ningú, ni el propi. No podem fer-
ho. Volem rescatar la veu de tots, començant pels més pobres. 
Volem escoltar-nos pacientment, encara que sigui poc o sigui 
difícil. Tot pot passar. L’Esperit ens anirà conduint i mostrant el 
camí. Però a més a més, haurem de ser dels qui ressituem l’opinió 
de tots, començant, per la pròpia, en el lloc que li correspon dins 
el conjunt, descobrint la necessitat de fugir dels personalismes 
buits i carrinclons. La discreció començarà per saber acollir i 
escoltar els qui tenim davant, amb una valoració positiva. Agraint i 
volent una sana discreció, la pròpia i la dels altres. 

Mn. Daniel Palau 

http://secretariat.synod.va/content/synod/it/attualita/sinodalita--frutto-della-preghiera.html
http://secretariat.synod.va/content/synod/it/attualita/sinodalita--frutto-della-preghiera.html


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 30: Maria Elena Miras 

Brunet. Carme Bacarisses Jorba / 

Diumenge 31: Irene Monterde. 

Maria Bonsfills i Florenci Sunyer. 

 

 

FESTA DE TOTS SANTS: Única missa, a les 12h. 

DESPATX PARROQUIAL: Dimecres de 17h a 19h. 

CONSELL PARROQUIAL: 15 de novembre a les 20h. 

 

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

 

 

HORARIS DE MISSA  

Dimarts i dijous a les 9’15h. Dissabte  

a les 18h. Diumenge a les 10’30h. 

 

 

INTENCIONS 

Dissabte 30: Josep Maria Boltà. Josep 

Morral Termes / Diumenge 31: 

Montserrat Negre. Montserrat Boltà 

Cañellas. Salvador Ros i Dolors Roca i 

família. Joan Ribas. Josep Martí Tor. 

 

 

FESTA DE TOTS SANTS: Única missa a les 10’30h. A les 17h rosari a 

la capella del cementiri 

DESPATX PARROQUIAL: Dimarts de 10h a 12h. 

CONSELL PARROQUIAL: 1 de desembre a les 16h 

 

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

 

 

No fer del diner el nostre déu 
 

 

Senyor, 
fes-nos generosos com la vídua del Temple. 

Que donem part d'allò que tenim, 
no pas allò que ens sobra. 

 
Senyor, que la teva Església cregui 

i confiï en la teva Providència. 
Que els cristians no ens deixem arrossegar 
de l'avarícia ni fem del diner el nostre déu. 

 
Deslliura'ns, Senyor, del consumisme, 

que és una forma subtil d'avarícia. 
Ens torna assedegats i addictes. 

 
Senyor, que l'opció preferencial pels pobres 

no sigui una simple xerrameca. 
Que intuïm les necessitats de les persones 
que ens envolten i que ens sentim feliços 

compartint allò que tenim. 
 
 
 
 

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


