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FULL PARROQUIAL. CORBERA DE LLOBREGAT

«PARRÒQUIA VIVENT»
Amb aquest projecte iniciem una campanya
exprés de recollida de productes de neteja
(sabons d’higiene personal -masculina i
femenina- i domèstica, bolquers de nens
petits…) i roba interior nova -masculina i
femenina. La recollida tindrà lloc al pessebre
vivent (a l’anunciació), dissabte 18 de 17h a
19h, i diumenge 19 d’11h a 13h. Allò que
recollim ho entregarem a «Corbera voluntària» i al projecte de CàritasEspanya «moda re-». Sigues llum. Sigues Nadal.

FESTA DE LA IMMACULADA
Dimarts 7 a les 18h (santa Maria) i a les 20h (sant Antoni).
Dimecres 8 a les 10’30h (santa Maria) i a les 12h (sant Antoni).
SOBRE EL SÍNODE

Una de les dues subsecretàries
del sínode, és ocupada per la
religiosa
francesa
Nathalie
Becquart. El passat dijous 25
d’octubre, va fer la seva
aportació, en format telemàtic, a
Lleida (IREL) i la revista digital
«Catalunya Religió», se’n va fer
ressò.
Les
seves
paraules
feien
referència a la importància de
«ser sinodals» i no a acontentarnos en «tenir un sínode». Al
mateix temps, la fase diocesana, que és en la que ens trobem ha de
ser un moment inicial de gran importància, per tal de poder escoltar
tots junts l’Esperit, i escoltar-nos entre tots, a imatge i semblança de
l’Església primitiva en la que la sinodalitat era l’estil propi de les
primeres comunitats, quan ningú decidia les coses sol.

(https://www.catalunyareligio.cat/ca/nathalie-becquart-esglesiaprimitiva-ningu-decidia)

«LÒGICA DE L’EVANGELI: AMB MARIA (2)»
És cert que les lectures d’aquest diumenge ens conviden a fixar-nos
en Joan baptista, però ja vàrem dir que el temps de l’advent és el
temps per excel·lència de Maria. Continuem, doncs. La mare de
Jesús, i mare nostra, ens acompanya al llarg de la vida perquè siguem
dels qui donem testimoni de Déu allà on vivim. La seva fortalesa,
encara que resti lluny en el temps i en l’espai, ens esperona. Ella
resta ben a prop nostre per animar-nos a viure la fe, fins i tot quan
aquesta li toca de viure moments de desert. Però el desert és també
un moment de Déu. Maria, la noia de la senzillesa ens permet
d’entendre que tota dificultat pot convertir-se en una oportunitat.
Les diverses èpoques de la història mai han sigut còmodes pel
cristianisme. De vegades els temporals eren interns i en d’altres
ocasions externs. Fossin quins fossin eren, i són, moments per
madurar la fe, és a dir, per acceptar que Déu és amb nosaltres, i ens
ajuda a sortir de les nostres valls i ensopiments, de vegades molt
profunds, però també a aplanar els nostres turons i tossuderies, molt
elevats. Som convidats a deixar les coses secundàries i centrar-nos,
doncs, en Déu. Ell té un pla per nosaltres. Siguem dels qui
reconeixem el camí que ve de Déu, i a Déu ens porta. Un camí de fe.
«Un camí, quina cosa més curta de dir i tan llarga de seguir». Doncs,
bé, Maria ens indica, amb la seva alegria i la seva disponibilitat com
deixar-se trobar per Déu, i com acceptar-lo. Ella té aquesta mirada
renovada davant la història quotidiana. Així volem que sigui per a
nosaltres. Tan de bo que els nostres ulls tinguin sempre aquesta
esperança agraïda i joiosa. Sabem, per l’experiència, que no és una
mirada natural, els entrebancs i les sorpreses de vegades ens ho fan
carregós. Llegir la nostra vida més enllà dels nostres deserts
personals i col·lectius és tot un repte. Que Maria ens ajudi a
descobrir aquesta voluntat salvadora que Déu té per nosaltres, i que
la senzillesa en el nostre viure ens ajudi a recórrer el camí vers Déu.
Siguem com Maria, cristianes senzilles i madures en la fe.

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 27: Carme Bacarisses Jorba
/ Diumenge 28: Maria Auxili Borràs.

DESPATX PARROQUIAL:
Dimecres de 17h a 19h.
CONSELL PARROQUIAL: 13 de desembre a les 20h.
CONFESSIONS D’ADVENT: Dimecres 15/12 a les 20h
++++++++++++++++++++++++++++

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

INTENCIONS
Dissabte 27: Esposos Josep Cañellas i
Dolors Castellví. Josep Maria Boltà.
Josep Morral Termes / Diumenge 28:
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: El consell parroquial ha presentat la seva
renúncia absoluta. Només resta en funcions la tasca econòmica.
++++++++++++++++++++++++++++

JESÚS MÍO
Jesús mío:
ayúdame a esparcir tu fragancia
donde quiera que vaya;
inunda mi alma con tu espíritu y tu vida;
llena todo mi ser y toma de él posesión
de tal manera que mi vida no sea en adelante
sino una irradiación de la tuya.
Quédate en mi corazón en una unión tan íntima
que quienes tengan contacto conmigo
puedan sentir en mí tu presencia;
y que al mirarme olviden que yo existo
y no piensen sino en Ti.
Quédate conmigo.
Así podré convertirme en luz para los otros.
Esa luz, oh Jesús, vendrá toda de Ti;
ni uno solo de sus rayos será mío.
Te serviré apenas de instrumento
para que Tú ilumines a las almas a través de mí.
Déjame alabarte en la forma que te es más agradable:
llevando mi lámpara encendida para disipar
las sombras en el camino de otras almas.
Déjame predicar tu nombre sin palabras…
Con mi ejemplo, con mi fuerza de atracción
con la sobrenatural influencia de mis obras,
con la fuerza evidente del amor
que mi corazón siente por Ti.
Cardenal san John Henry Newmann (1801-1890)

