
 
 
NIT FORMATIVA 
El proper dimecres 19 de gener, a les 20h, a 
càrrec de mn. Joan Pañafiel, vicari episcopal, 
sobre «el sínode» (parròquia de sant Antoni) 
 
 
 
 
NIT MISSIONERA 

Dissabte 29 de gener a les 21’15h, a càrrec de Manel Gorriz, missioner 
al Camerun (parròquia de santa Maria) 
 
 
FESTA MAJOR D’HIVERN 
Dilluns 17 de gener, a les 11h, missa d’ofici, i venda de bastons 
després de la missa. 
 
 
 
 
EL PAPA. Homilia de l’epifania del Senyor, 6 de gener de 2022 
 
«Hermanos y hermanas, el viaje de la vida y el camino de la fe —para 
los magos, como también para nosotros— necesitan del deseo, del 
impulso interior. A veces vivimos en una actitud de “estacionamiento”, 
vivimos estacionados, sin este impulso del deseo que es el que nos que 
hace avanzar. Nos hace bien preguntarnos: ¿en qué punto del camino 
de la fe estamos? ¿No estamos, desde hace demasiado tiempo, 
bloqueados, aparcados en una religión convencional, exterior, formal, 
que ya no inflama el corazón y no cambia la vida? ¿Nuestras palabras y 
nuestros ritos provocan en el corazón de la gente el deseo de 
encaminarse hacia Dios o son “lengua muerta”, que habla sólo de sí 
misma y a sí misma? Es triste cuando una comunidad de creyentes no 
desea más y, cansada, se arrastra en el manejo de las cosas en vez de 
dejarse sorprender por Jesús, por la alegría desbordante e incómoda 
del Evangelio. Es triste cuando un sacerdote ha cerrado la puerta al 
deseo; es triste caer en el funcionalismo clerical, es muy triste». 
 
 

9 de GENER del 2022. Núm. 374 
FULL PARROQUIAL. CORBERA DE LLOBREGAT 

 

«LÒGICA DE L’EVANGELI: LES COSES BEN FETES» 
Ara que estem estrenant l’any nou, són molts els qui acostumen a 
omplir-se l’agenda personal de bons propòsits. No està malament. La 
qüestió és mantenir-se fidel, i dur-los a terme. Però, el simple fet 
d’intentar objectivar, posar per escrit, quins són els desitjos que un 
voldria realitzar en aquest curs, això és una passa important. Jesús ens 
ensenya ambdues coses, descobrir quin és l’anhel profund del nostre 
cor, i donar la vida per tal de viure segons aquest propòsit. El baptisme 
de Jesús, festa d’aquest diumenge, ens interroga i ens convida a posar 
en net què és allò que vull viure en la meva vida, i demanar a l’Esperit 
de Déu, que em doni la força per dur-ho a terme. Això és fer les coses 
bé. Ah! I amb molta humilitat, tal com també aprenem de Jesús, que 
davant de tothom, es posa a la cua, en el darrer lloc de tots, per 
esperar el seu torn, i fer-se batejar per Joan, el seu cosí. Tots els 
evangelis relaten aquest passatge, i és important, aclarir la bona 
relació entre Joan i Jesús, així com la preparació que Joan elabora 
entre la seva gent, per poder acceptar i acollir Jesús i el seu Esperit. 
Calia que Jesús es fes batejar, per expressar aquesta continuïtat amb la 
bona tradició que deia que Déu visitaria el seu poble. Calia que Jesús, 
sota aquell signe d’humilitat, permetés que Joan s’expressés davant 
tothom i afirmés, que el Messies, Jesús, ens donaria definitivament la 
novetat de l’Esperit de Déu. Així també nosaltres, volem esdevenir, 
entre els molts objectius que segur que es troben en la nostra agenda 
personal, fills i filles veritables d’un Déu que és Amor, i que així com va 
dir de Jesús que era el seu «fill estimat», també ho digui de nosaltres. 
Esdevenir «fill i filla de Déu» és sens dubte, el projecte de la nostra 
vida, perquè vol dir, omplir-se de l’Esperit i deixar-se guiar per Ell, és a 
dir, esdevenir sants. Plenament feliços. Tant de bo, aquest any, 
puguem fer les coses ben fetes, respondre a Déu amb sinceritat, 
concretar en la nostra vida l’evangeli de Jesús, viure segons l’Esperit 
Sant rebut el dia del nostre baptisme, estimar fins al perdó, amb 
humilitat i alegria, viure les benaurances amb un estil senzill i sincer.  

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 8: Carme Vacarisses Jorba / 

Diumenge 9: Maria Auxili Borràs. 

Luis Cabello i Dolores Algaba. 

 

 

 

CONSELL PARROQUIAL: Dilluns 10 a les 20h 
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HORARIS DE MISSA  

Dimarts i dijous a les 9’15h. Dissabte  

a les 18h. Diumenge a les 10’30h. 

 

 

INTENCIONS 

Dissabte 8: Mn. Francesc Escolà. Pere 

Fisa. Esposos Josep Canyelles i Dolors 

Castellví. Tuietes Valls. Josep Mª 

Boltà. Josep Morral. Antonia Tortoras 

/ Diumenge 9: Montserrat Boltà 

Cañellas. Salvador Ros i Dolors Roca i 

família. Joan Ribas. Josep Martí Tor. 
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T’HE VIST 
 

Aquest vespre vull donar-te gràcies;  

perquè t'he vist tantes vegades!  

I això que avui no ha estat cap dia especial.  

Però avui m'has fet sentir especialment la teva presència. 

 

T'he vist en el rostre d'aquell infant  

que em mirava encuriosit  

quan jo entrava atrafegat al vagó del metro. 

T'he vist en aquella gitana que venia alls  

en una de les portes del mercat. 

T'he vist en aquella velleta  

que entrava a l'església buscant allò que,  

després d'haver-ho tastat tot a la vida,  

li sembla més autèntic. 

T'he vist en la manera de fer d'aquell cambrer jove,  

amb contracte temporal,  

que suportava pacientment els crits de l'amo del bar. 

T'he vist en els ulls clars i nets d'aquell jove  

que es preguntava què volies tu de la seva vida. 

T'he vist en el treballador de l'ajuntament  

que treia sorra del carrer mentre  

un grup de persones el miraven. 

T'he vist en el pare de família  

que tornava cansat a casa després  

de dotze hores de treball. 

T'he vist en aquell jove que, amb cara trista,  

es punxava en un racó d'un carrer estret. 

T'he vist en el rostre del Xavi i de la Mariona  

que m'han comunicat que havien decidit casar-se. 

T'he vist en aquella religiosa  

que porta 41 anys servint als malalts  

i de qui no parla mai ningú. 

 

T'he vist... 

Obre'm els ulls, Senyor, perquè et pugui veure, enmig de la vida. 

 
Pere Borràs, s.j.) 


