
CALENDARI MES DE NOVEMBRE 
 
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 materials sobre el sínode són múltiples 
i per a  tots  els públics.  Una explosió de 

vida, d’esperança i d’un desig ferm de posar-se en camí vers una 
veritable comunió  amb Déu i amb  la humanitat. Des d’arreu del 
món, cristians de tots els colors, races, llengües, cultures, estrats 
socials  i situacions  es  detecten  grans  mostres  de  creativitat, 
d’il·lusió i de coratge missioner. Podeu sentir aquesta  cançó que 
ve de la Índia: 
https://www.youtube.com/watch?v=P7KMfQ4bUR8 
 
O bé, si voleu, jugar amb els vostres fills al tradicional joc de la 
oca, en clau sinodal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 de NOVEMBRE del 2021. Núm. 367 
FULL PARROQUIAL. CORBERA DE LLOBREGAT 

 

«LÒGICA DE L’EVANGELI: REIALESA FORÀNEA» 
La festa litúrgica d’aquest diumenge ens convida a contemplar Jesús 
com veritable rei de tot el món. No només ens referim a una manera 
d’exercir-la entre nosaltres, sinó també a una reialesa que afecta de 
ple la nostra vida. Ell és el rei de la nostra vida. De totes les qualitats de 
Jesús, sempre m’ha cridat l’atenció la propietat de la humilitat. Ja sigui 
perquè és una manera de fer que trobo a faltar en la meva vida i pels 
seus voltants, ja sigui perquè tothom la valora tant, i la troba tant a 
faltar. Sigui com sigui, la humilitat no es mostra com una actitud 
habitual en la nostra vida quotidiana. No és pas una lliçó fàcil 
d’aprendre. Com viu Jesús la humilitat? Com la proposa? L’experiència 
vital de Jesús ens revela una consciència molt definida sobre quina és 
la relació que Ell té amb Déu, i sobre la manera que té de relacionar-se 
amb Ell. Jesús posa en el centre de la seva vida Déu, i només Déu. Dit 
d’una altra manera, tota la vida de Jesús gira entorn del criteri de 
l’Amor, i el que és exactament el mateix, el perdó, la misericòrdia, la 
reconciliació, la pau, l’esperança que només Déu pot donar. Aquest 
plantejament ens porta a viure la humilitat, la qual cosa no resta pas 
importància a la nostra llibertat, a la nostra voluntat de créixer com a 
persones. La humilitat ens ajuda a conèixer com Déu s’apropa 
misteriosament a través del que vivim i al costat de qui vivim. És una 
lliçó contínua. I és Jesús qui ve a donar-nos testimoni, no només de 
paraula, sinó també amb la vida, per això Jesús mateix és testimoni de 
la veritat, per això ell mateix és rei. Sí, rei humil, pacient, bondadós, 
misericordiós, que no imposa la seva visió del món sinó que permet 
que cadascú de nosaltres la descobreixi al seu ritme. Una reialesa així 
sobta del tot si la comparem segons els criteris del nostre món, aquells 
de l’estratègia, l’astúcia, la força i la finalitat d’enaltir el benefici dels 
«meus» que no són mai tots. En canvi la reialesa de Jesús ens enriqueix 
a tots quan ens situem en aquest viarany que és la humilitat, i ho fem 
amb un estil marcat per la fidelitat, la constància i l’alegria volguda. 

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 20: Ignasi Serra. Maria 

Planas i Josep Rigol. Carme 

Bacarisses Jorba. / Diumenge 21: 

Aurelio Lop Valero. 

 

 

DESPATX PARROQUIAL: Dimecres de 17h a 19h. 

 

 

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

 

 

HORARIS DE MISSA  

Dimarts i dijous a les 9’15h. Dissabte  

a les 18h. Diumenge a les 10’30h. 

 

 

INTENCIONS 

Dissabte 20: Esposos Josep Cañellas i 

Dolors Castellví. Josep Maria Boltà. 

Josep Morral Termes / Diumenge 21: 

Adrià Canals. Ignasi Ros. 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 

 

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

El gran «Jo sóc» 
 

Vull ser a prop teu,  
a prop del meu Déu, 

fer fora la mort  
i acostar-me al Cel. 
Vull sentir les veus  
dels àngels eterns 
com van cantant: 

 
Senyor, vull ser més a prop teu,  
estimant el món i fugint del mal 

Vull veure ossos secs,  
vivint de nou, 

cantant a una veu: 
 
 

Al·leluia, Sant, Hosanna, 
Poderós, Tu ets el gran «Jo sóc». 

Tu ets digne de lloança, 
Poderós, Tu ets el gran «Jo sóc». 

 
Les muntanyes tremolen,  

el maligne ja fuig 
en dir el teu nom,  

Déu, Rei de Majestat. 
No hi ha poder del mal  

capaç de suportar 
el gran poder i la presencia  

del gran «Jo sóc». 
 
 

Al·leluia, Sant, Hosanna, 
Poderós, Tu ets el gran «Jo sóc». 

Tu ets digne de lloança, 
Poderós, Tu ets el gran «Jo sóc». 

 
 

https://worship.cat 


