
CALENDARI MES DE DESEMBRE 
 
«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 Càritas-

Espanya «moda re-». Sigues llum. Sigues Nadal.  
 
CONCERT DE NADAL 
Dissabte 18 de desembre, després de la missa vespertina, 
concert de nadal a càrrec de la coral de la societat Diadema 
corberenca, amb obres de John Rutter, Francesc Vila i James E. 
Spilman entre d’altres. 
 
SOBRE EL SÍNODE 
L’altra de les subsecretàries del 
sínode, és ocupada pel bisbe 
Luis Marin, religiós agustí, 
natural de Madrid. 
Ell també el passat dijous 23 de 
novembre va adreçar unes 
paraules d’ànims i de coratge 
per viure el sínode a les nostres 
diòcesis catalanes. 
Es pot, però, recuperar, una 
altra intervenció en el següent 
enllaç: 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=49V0ysAy8UM 
 
 
 

12 de DESEMBRE del 2021. Núm. 370 
FULL PARROQUIAL. CORBERA DE LLOBREGAT 

 

«LÒGICA DE L’EVANGELI: AMB MARIA (3)» 
Continuem el nostre camí d’advent descobrint Maria, mare nostra 
en la fe. En ella descobrim aquesta estrella lluminosa que il·lumina 
el nostre camí. Precisament una estrella ben vistosa va poder ser 
vista el passat dimecres 8, festa la Immaculada. La torre de Maria 
del temple de la sagrada família, era coronada per una estrella que 
almenys durant el temps nadalenc s’alçava com un signe nou, ple 
d’esperança per tota la ciutat de Barcelona. Maria és l’estrella de la 
nova evangelització, la dona que sap compartir la vida i que 
transmet alegria allí per on passa. A l’edat mitjana fou sant Bernat 
de Claravall que, ple de devoció, escrivia una pregària en la que 
acabava demanant d’apropar-se més a Maria, com aquella llum 
enmig de les nostres foscors, que ens apropa més a l’infant de 
Betlem, pau i llum del món. Maria intercedeix per nosaltres i ens 
apropa al seu Fill, però encara més, Maria és la dona de la veritable 
alegria. Aquest diumenge es conegut tradicionalment com el 
diumenge de l’alegria. No dubtem pas que els somriures són 
aquelles petites llums que ens fan més fàcil i lleuger el camí. Siguem 
els cristians els qui plens d’alegria ens apropem cap al portal. No 
siguem dels qui donem peu ni al desànim en la nostra pregària, ni a 
la duresa en el nostre viure quotidià. Fixem-nos en aquella senzillesa 
pròpia dels homes i dones amb fe, com Maria i Josep, i no ens 
inquietem per res més. Apropem-nos, a més a més, a la pregària per 
demanar-li al bon Déu l’alegria que veiem que ens manca, «així, la 
pau de Déu, que sobrepassa el que podem entendre, guardarà els 
nostres cors i els nostres pensaments en Jesucrist», com bé diu sant 
Pau. La nostra alegria no pot ser una vivència esbojarrada de la fe, ni 
de la vida, sinó més aviat, una mirada a certa distància de la realitat, 
per tal poder veure amb més nitidesa la llum, l’amor de Déu que ve  
cercar-nos i que també ve a omplir la vida dels qui caminen prop 
meu. Aquest Nadal, com tants que n’hem viscut, no pot ser un 
temps més, un moment en el que la rutina i la monotonia s’apoderin 
de la nostra fe. Que la intensitat de cada instant sigui motiu 
d’agraïment i d’alegria. 

Mn. Daniel Palau 

https://www.youtube.com/watch?v=49V0ysAy8UM


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: Maria Carme Enric 

Ollé. 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. 

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

 

¡Mira a la Estrella, invoca a María! 
 

¡Oh tú que te sientes lejos de la tierra firme, 
arrastrado por las olas de este mundo, en 

medio de las borrascas y de las tempestades, 
si no quieres zozobrar, no quites los ojos de la 

luz de esta Estrella, invoca a María! 
 

Si se levantan los vientos de las tentaciones, si 

tropiezas en los escollos de las tribulaciones, 
mira a la Estrella, llama a María. 
 

Si eres agitado por las ondas de la soberbia, si 
de la detracción, si de la ambición, si de la 

emulación, mira a la Estrella, llama a María. 
 

Si la ira, o la avaricia, o la impureza impelen 

violentamente la navecilla de tu alma, mira a 
María. 
 

Si, turbado a la memoria de la enormidad de 

tus crímenes, confuso a la vista de la fealdad 
de tu conciencia, aterrado a la idea del horror 

del juicio, comienzas a ser sumido en la sima 
del suelo de la tristeza, en los abismos de la 

desesperación, piensa en María. 
 

En los peligros, en las angustias, en las dudas, 

piensa en María, invoca a María. No se aparte 
María de tu boca, no se aparte de tu corazón; 

y para conseguir los sufragios de su 
intercesión, no te desvíes de los ejemplos de 

su virtud. 
 

No te extraviarás si la sigues, no desesperarás 

si la ruegas, no te perderás si en Ella piensas. 
Si Ella te tiende su mano, no caerás; si te 

protege, nada tendrás que temer; no te 
fatigarás, si es tu guía; llegarás felizmente al 

puerto, si Ella te ampara. 
 

San Bernardo de Claravall (1090-1153) 


