
 
SAGRAMENTS 
Preguem per l’Olivia que viurà la seva 
primera comunió el dissabte 14 a les 18h, 
a santa Maria. 
Preguem pel Ruben i la Yeni, que 
contrauen matrimoni el dissabte 14 a les 
16’30h, a sant Antoni. 
 
 
COMUNICACIÓ 

Recordem que les parròquies de Corbera disposen d’una WEB 
(https://parroquiesdecorbera.org) i els qui ho desitgin poden 
rebre el full parroquial digitalment, inscrivint-se a la NEWS 
LETTER, o escrivint un correu electrònic a 
parroquiesdecorbera@gmail.com 
 
SANT CHARLES DE FOUCAULD (1858-1916) 
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«LÒGICA DE L’EVANGELI: FELIÇOS ELS QUI DONEN GLÒRIA A DÉU» 
Sant Ireneu de Lió a finals del segle II, quan l’Església era força jove, 
va expressar un pensament que ha arribat amb força fins els nostres 
dies, «La Glòria de Déu és la vida de l’home». I què és la vida per a 
mi? O dit, d’una altra manera, què vol dir «viure» per a mi? Per a 
nosaltres? Per a un cristià del segle XXI? La mateixa resposta la 
trobem en l’Evangeli d’avui: viure és estimar. Miris per on t’ho miris, 
l’Amor mou el món i mou la nostra vida. És ben cert que tots vivim 
situacions, esdeveniments, relacions i encontres en els que volem 
estimar, i no estem prou encertats. Humilment hem de reconèixer 
que tots som uns aprenents. El fet d’aprendre a estimar dura tota la 
vida. És bo ser-ne conscients, com també és bo ser exigents, 
començant per un mateix. Cadascú amb les seves qualitats i les seves 
capacitats ha d’intentar d’estimar posant l’altre en un lloc rellevant, 
atorgant confiança, animant els qui tenim prop nostre, no buscant el 
conflicte, essent persona de consens i de diàleg, no provocant sinó 
asserenant el temperament, i sobretot, perdonant. És així com serem 
testimonis de la Pasqua de Jesucrist. Estimar és el camí per assolir la 
vida plena. Estimar és el millor de tots els sacrificis, i totes les 
oracions. Estimar ens porta a viure la comunió amb Déu i amb els 
germans. Com visqué aquest cristià, canonitzat avui diumenge, 
Charles de Foucauld. Un jove francès, militar (que deixà l’exèrcit), 
creient (que abandonà la irreverència), místic (que fugí de la 
superficialitat), germà universal (que abraçà el Crist a través del seu 
silenci, fet pregària). La seva vida va transcórrer bàsicament al nord 
d’Àfrica, i entre els musulmans. La seva predicació era la seva vida, la 
seva alegria, la seva capacitat d’acollir tothom. El seu testimoni ha 
deixat molts camins oberts, que d’altres han seguit, vivint una 
espiritualitat molt arrelada en la lectura dels evangelis, en la 
senzillesa de la vida quotidiana, en la missió en els llocs més 
perifèrics, en l’acollida vers els més pobres. És així, doncs, estimant la 
pròpia història que un comença a donar glòria a Déu. Aquell i aquella 
que reconeix l’Amor rebut per part de Déu, podrà començar a 
estimar, i a lloar Déu amb tota la seva força. 

Mn. Daniel Palau 

https://parroquiesdecorbera.org/


 
 

HORARIS DE MISSA 

Dilluns i divendres a les 19h. 

Dimarts i dimecres missa 

compartida a les 19h. Dijous 

adoració a les 19h. Dissabte a les 

20h. Diumenge dia 8/05 missa a les 

19h.  

 

INTENCIONS 

Dissabte 14: Maria Aregall. Camilla 

Aregall. Rosa urgellès. Asunción 

Plasencia Rivero. Nieves Fernández 

Rodríguez. 
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HORARIS DE MISSA  

Dimarts i dijous a les 9’15h. Dissabte  

a les 18h. Diumenge no hi haurà 

missa, per raó de l’aplec de sant Ponç. 

 

INTENCIONS 

Dissabte 14: Esposos Josep Cañelles i 

Dolors Castellví. Josep Mª Boltà. 

Josep Morral / Diumenge 15: 

Montserrat Boltà Cañellas. Salvador 

Ros i Dolors Roca i família. Joan 

Ribas. Josep Martí Tor. 
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PORTAR LA TEVA PARAULA A NOUS POBLES I 
CULTURES 

 
Et donem gràcies, Senyor ressuscitat, 
perquè la teva vida, mort i resurrecció 

ens diuen com ens estimes. 
 

Ajuda’ns a ser-ne conscients 
i a no fer rebaixes a l’hora d’estimar-nos 

entre nosaltres i d’oferir a tothom el teu amor. 
 

Ajuda’ns a saber estimar com Pau i Bernabé, 
que van dedicar la vida a fer-te 

conèixer i a portar la teva paraula 
a nous pobles i cultures. 

 
Ajuda’ns a saber estimar 

com aquella comunitat d’Antioquia 
que, vivint atenta a la teva paraula, 
va afavorir vocacions missioneres 

com la de Pau i Bernabé 
i va obrir les seves portes 

a gent d’altres cultures i sensibilitats. 
 

Ajuda’ns a saber estimar 
com Joan, l’autor d’Apocalipsi, 

que sabia comunicar esperança 
enmig de la duresa, les dificultats 

i el sofriment de cada dia, 
perquè havia sentit al fons del cor 

que el teu amor no falla mai. 
 

"La Missa de cada dia", de l'Editorial Claret 


