
L’ESPLAI 

Queden oficialment obertes les inscripcions 

per les activitats d’estiu, els interessats 
poden trucar: 
Colònies: Paula 603702326; Marta: 

683185062; Campaments: Iris 607630446; 
Gerard 629135897. 

 

NEWSLETTER 
Tots els qui vulguin rebre el full parroquial 

en format digital poden anar al web de la parròquia i subscriure’s 

(www.parroquiesdecorbera.org) o bé escriure un correu a: 
newsletter@parroquiesdecorbera.org 
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«L’AMISTAT (1): A MITJANIT» 
L’amistat és una experiència viscuda i valorada positivament per 
Jesús al llarg de tota la seva trajectòria. Els deixebles en són 
testimonis perquè la descobreixen amb tota la seva força, gràcies a 
Ell, el Fill de Déu. Podem dir, en certa mesura, que els amics ens 
defineixen: «Presenta’m els teus amics i et diré qui ets». Diem «en 
certa mesura» perquè no sempre es pot generalitzar, i cadascú, 
també els amics, viuen i passen situacions diverses. Amb Jesús com 
amic, descobrim que Ell és el veritable amic perquè mai condiciona 
la llibertat de ningú. Un amic no condiciona, i al mateix temps, un 
amic és capaç de demanar les coses més impensables. El fragment 
de l’Evangeli d’avui en ho mostra quan ens parla d’aquell amic que 
ve «a mitjanit». El fet no és que algú vingui a demanar les coses 
més estrambòtiques que puguin demanar-se, sinó que de vegades 
som nosaltres els qui les demanem. Trobar un amic a qui apropar-
se en qualsevol moment de la vida és tenir un tresor. Jesús mateix 
s’apropa a nosaltres, seré dels qui tanqui les portes del meu cor, 
de la meva vida a Jesús, l’Amic? Tant de bo que aquells que ens 
consideren amics puguin apropar-se sempre a nosaltres quan ho 
necessitin. Això és esdevenir amic de veritat, no per interès, sinó 
per qualitats de noblesa humana contrastada.  Els amics busquen 
els seus amics quan els necessiten, i és durant «la nit» que ho fan. 
«La nit» no és només un moment del dia, sinó que són aquells 
moments de dubte, desconcert i desorientació que tots vivim. 
Jesús avui ens parla d’un cas ben normal, sembla extrem, o si més 
no, curiós, però en el fons es dona força sovint, «la nit» és una 
experiència compartida per tothom i encara que els amics puguin 
canviar, cal conservar l’amistat, cuidar-la esdevenint veritablement 
acollidors. Que la gràcia del baptisme rebut ens predisposi a ajudar 
els nostres amics en les situacions més inversemblants, i actuem 
moguts per la fe, la mateixa que va moure la vida d’Abraham a 
posar-se en camí confiadament. El Déu que ens ha donat el seu 
propi Fill, vol que no oblidem que som amics seus i som convidats 
a esdevenir amics de la humanitat, especialment «a mitjanit». 

Mn. Daniel Palau 

http://www.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 a les 12h.  

 

INTENCIONS 

Dissabte 23: Carmen Vacarisses 

Jorba / Diumenge 24: Maria Auxili 

Borràs. 
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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 23: Josep Mª Boltà. Josep 

Morral. Esposos Josep Cañelles i 

Dolors Castellví. Teresa Roig 

Parellada / Diumenge 24: Teresa Roig 

Parrellada. Josep Bullich. Joan Ribas. 

Josep Martí Tor. Mn. Antoni 

Fernández. 
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EN PLENA NATURA 

Gràcies, Senyor, perquè cada dia em visiteu 
amb una nova llum del cos i de l’Esperit.  

Gràcies, Senyor, pel color de les flors. Gràcies 
pel cel blau i pel mar i la neu. Gràcies per la 
pluja i el vent. 
Gràcies per totes les coses maques que miro en 
aquest moment.  

Gràcies, Senyor, 
perquè puc contemplar el vostre rostre reflectit 
en la mirada dels amics, 
en la seva pau i en la seva tristesa, 
en la seva alegria i en el seu dolor.  

Gràcies, Senyor, 
perquè junts mirem el món 
i perquè puc ser amic vostre  

Pregàries Fundació Pere Tarrés 


