
 
SÍNODE: ASSEMBLEES PARROQUIALS 
Diumenge 24 de 9h a 12h (sant Antoni). 
Dissabte 30 de 16h a 19h (santa Maria). 
 
 
APLEC DE SANT PONÇ 
Diumenge 8 de maig, missa les 11h i tot 
seguit sardanes a l’era de can Dispanya. 
 
SAGRAMENTS 

Felicitem a la Ilsa i al Guido pels seus 25 anys de matrimoni. En 
donem gràcies a Déu. 
 

BONA PASQUA DE 
RESURRECCIÓ 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

24 d’ABRIL del 2022. Núm. 387 
FULL PARROQUIAL. CORBERA DE LLOBREGAT 

 
«LÒGICA DE L’EVANGELI: FELIÇOS ELS QUI CREURAN SENSE HAVER VIST» 

Aquest cap de setmana la parròquia de sant Antoni ha viscut la 
seva assemblea sinodal. La de santa Maria tindrà lloc la setmana 
vinent. És un moment nou, intens i ple de realisme i esperança. Ens 
reunim per molts motius, entre els quals, perquè avui ja no sabem 
dir-nos cristians si anem sols per la vida. Els seguidors de Jesús ens 
retrobem al voltant de l’Eucaristia, de Jesús, del seu Esperit, de la 
seva Paraula, per tal d’acceptar la seva visita. Ell ve a nosaltres i 
trenca tots els nostres panys de la por, de la desconfiança, del fals 
refugi. La Pasqua de Jesús és l’inici d’una vida nova, marcada per 
l’Amor, per l’Esperit i per la pau. La profecia d’Ezequiel, «us donaré 
un cor de carn i posaré un esperi nou dins vostre», arriba a 
nosaltres amb tota la seva força. No som mobles, no som pedres 
mortes, sinó homes i dones que hem conegut Jesús, que el volem 
conèixer més i millor, seguir-lo en tot moment, mai sols, sinó 
comunitàriament. 
L’assembla d’aquest cap de setmana, com la del vinent, ens 
convida a tots a fer-nos el bon propòsit de retrobar-nos, sense por, 
a escoltar-nos, dialogar, i recollint la història de la que som hereus, 
amb les seves ombres i les seves clarors, i seguir Jesús essent 
veritables testimonis de la família de Jesús. Testimonis feliços per 
la fe rebuda, per la fe compartida i la fe que volem comunicar a les 
noves generacions, i a tants homes i dones contemporanis nostres, 
que busquen Déu. L’assemblea parroquial és un moment 
important en el nostre camí i en la història de les nostres 
comunitats. No ens el volem perdre. No volem que les generacions 
del futur ens diguin: «què vas fer per mi?». Volem ser instruments 
de l’Amor de Déu, que visquem la fe amb coherència, 
responsabilitat, i un sentit profund de servei, especialment pels 
més pobres, pels més necessitats. L’assembla no és un fórmula 
màgica que vindrà a solucionar-nos els conflictes que puguem 
constatar, però sí que és un primer pas per prendre consciència de 
la centralitat de la nostra fe en Jesucrist, ressuscitat, aquell mateix 
que desitja la felicitat pels qui creiem sense haver-lo vist. 

Mn. Daniel Palau 



 
 

HORARIS DE MISSA 

Dilluns i divendres a les 19h. 

Dimarts i dimecres missa 

compartida a les 19h. Dijous 

adoració a les 19h. Dissabte 23/04 

no hi haurà missa. Diumenge missa 

a les 12h.  

 

INTENCIONS 

Dissabte 23: Família Royo-

Puertolas. Asunción Plasencia 

Rivero. Nieves Fernández 

Rodríguez. Carme Vacarisses Jorba 
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HORARIS DE MISSA  

Dimarts i dijous a les 9’15h. Dissabte  

a les 18h. Diumenge no hi haurà 

missa. 

 

INTENCIONS 

Dissabte 23: Soletat Aregall Ambrós. 

Esposos Josep Cañelles i Dolors 

Castellví. Josep Mª Boltà. Josep 

Morral / Diumenge 24: Montserrat 

Boltà Cañellas. Salvador Ros i Dolors 

Roca i família. Joan Ribas. Josep 

Martí Tor. 

 

CONSELL PARROQUIAL: Dimarts 26 a les 20h 
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A JESÚS RESSUSCITAT 
 

Jesús resucitado, 
que diste paz a los apóstoles, 

reunidos en oración, diciéndoles: 
“La paz esté con ustedes», 

concédenos el don de la paz. 

Defiéndenos del mal 
y de todas las formas de violencia 

que agitan a nuestra sociedad, 
para que tengamos una vida digna, 

humana y fraterna. 

Oh Jesús, 
que moriste y resucitaste por amor, 

aleja de nuestras familias y de la 
sociedad 

todas las formas de desesperación y 
desánimo, 

para que vivamos como personas 
resucitadas 

y seamos portadores de tu paz. 
¡Amén! 


