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FULL PARROQUIAL. CORBERA DE LLOBREGAT

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 logo del sínode ha
estat dissenyat per
Isabelle de Senilhes,
autora
francesa
afincada
a
Paris,
propera a l’ordre dels
dominics i membre
d’una comunitat de
vida cristiana (CVX).
En logo apareix en
primer lloc un arbre
majestuós, ple de saviesa i de llum que arriba al cel. És l’arbre de
la cre que porta l’Eucaristia, com si fos el sol, i les seves
branques horitzontals són com mans o ales que suggereixen
l’Esperit Sant. Les quinze siluetes humanes expressen un poble
que camina, que es mou. Són imatges diferents com diversa és
la humanitat, per les situacions, els pobles, les llengües…són
imatges plenes de colors que expressen l’alegria que va prenent
tonalitats i matisos diferents en cada situació. La jerarquia no va
al davant, sinó que es troba d’una manera natural enmig del
poble, els qui obren la marxa són els petits, els infants, tot
recordant aquell moment de l’evangeli que sosté en llavis de
Jesús: «T’enalteixo, Pare, Senyor del cel i de la terra, perquè has
revelat als senzills tot això que has amagat als savis i als
entesos» (Mt 11,25).

«LÒGICA DE L’EVANGELI: APRENEU»
La nostra vida és una gran lliçó. El qui l’assoleix viu plenament, viu
feliç, viu en Déu. La lliçó té una sola pregunta: «Què vol dir
viure?». Jesús ens dona al llarg de la seva vida pistes per tal que
cadascú vagi progressant en el seu aprenentatge. Es tracta,
òbviament, d’acollir Déu i situar-lo en el centre de la nostra
existència. No és una acollida forçada, sota pressió o amenaça,
sinó lliure. De vegades rebre Déu en la pròpia vida no és ni fàcil ni
immediat. Les circumstàncies de dificultat no invaliden ni
l’existència de Déu ni la seva proximitat.
Com podem reconèixer en nosaltres que hem acollit Déu, i per
tant, que l’hem situat en el centre de la nostra existència i hem
après la lliçó de viure?
Parlem de la fe, però compte! La fe no és un discurs o una
fórmula. Parlem d’una fe que és compromís, és a dir, una actitud
que es visualitza en un gest de servei gratuït, de perdó sincer,
d’esperança infinita, en definitiva, d’entrega lliure de la pròpia
vida. Quan lliurem la vida, és a dir, allò que més estimem, amb
amor, donem signes d’haver après la lliçó del que vol dir viure.
Perquè viure no és tancar-nos en nosaltres, ens asfixiaríem en els
nostres temporals immediatament. Quan un viu de veritat
desplega totes les seves qualitats i inquietuds, sense ofegar mai la
vida de ningú, i molt menys la vida dels pobres. Avui té lloc la
cinquena trobada mundial dels moviments populars que apleguen
associacions de tot el món implicades en la construcció d’un món
on ningú quedi exclòs. El papa Francesc ens convida a anar a les
perifèries, allà s’aprèn a viure al costat dels últims. Amb més
intensitat, sens dubte. Siguem, doncs, aquells «poetes socials»,
aquells «llauradors de la terra», aquells «soldats invisibles de la
pau», que entregant la vida, es posen en camí i aposten pel somni
d’una fraternitat veritable entre tots els pobles de la terra, deixant
que Déu que és Amor, sigui el centre del nostre món. Siguem dels
qui somiem un món nou i ens comprometem a fer-lo visible.
Haurem après el significat de la gran lliçó de la vida: viure.

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 13: Maria Elena Miras
Brunet. Carme Bacarisses Jorba.
Falin Cuervo i Obdulia. Pere
Claramunt / Diumenge 14: Adela
Canals i Conxita Canals. Carme
Garriga Cardona i Antonio Martínez
Valcárcel.

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 13: Josep Maria Boltà. Josep
Morral Termes / Diumenge 14:
Montserrat Negre. Montserrat Boltà
Cañellas. Salvador Ros i Dolors Roca i
família. Joan Ribas. Josep Martí Tor.

DESPATX PARROQUIAL: Dimarts de 10h a 12h.
CONSELL PARROQUIAL: 1 de desembre a les 16h
++++++++++++++++++++++++++++

Somiar i treballar per un món nou
Avui, Senyor, ens invites
a somiar i treballar per un món nou.
Vols que siguem conscients de les dificultats.
Tots els canvis fan més aviat por
i -això sap més greu- podem perdre persones
que s'estimen més continuar fent
el que feien perquè sempre s'ha fet així.
Tu, Senyor, no ets pas cap profeta de calamitats
això sí, ens recordes que en aquest món
i en l'univers no hi ha res definitiu.
El nostre planeta és el resultat
de cataclismes espacials i cada pas endavant
cultural o científic ha suposat suor,
llàgrimes i molt esforç.
Senyor, el món nou que ens anuncies
no ve acompanyat de la destrucció de la humanitat.
Ens estimes i has donat la vida per nosaltres.
Fes-nos col·laboradors de la teva obra de
transformació.
Senyor, que la solidaritat amb les víctimes
de les catástrofes no es limiti a un sentiment puntual.
Que ajudem totes les organitzacions
i els missioners que treballen en aquests indrets
per evitar que tornin a repetir-se.
"La Missa de cada dia", de l'Editorial Claret

