
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 (2): INTERESSOS OCULTS» 
Al llarg de la vida ens trobem, de vegades, amb amistats 
enganyoses. Les anomenem així perquè estan mancades de 
transparència, de sinceritat, de noblesa. Alguns que considerem 
amics s’apropen a nosaltres per raons estranyes, o fins i tot, som 
nosaltres els qui de vegades ens hem apropat a d’altres amb 
interessos ocults. Un dels motius més dolorosos d’aquest tipus 
d’engany és el fet de voler assolir un reconeixement personal, una 
posició social o una compensació econòmica fraudulenta. La 
saviesa popular és molt dura en aquest sentit, ja que defensa amb 
força intensitat allò de que «amics de debò n’hi pocs». Un del 
motius d’aquesta fragilitat en el camp de l’amistat apareix en 
l’evangeli d’avui: l’interès econòmic. No poques famílies s’han 
trencat per qüestions d’herències. I al mateix temps, no pocs amics 
s’han recolzat i s’han esperonat, no per veritable amistat, sinó per 
interessos ocults. Al llarg dels evangelis, i així, al llarg de la vida de 
Jesús parla sobre els diners. Un dels deixebles n’era 
l’administrador. Amb tot Jesús és molt clar, els diners poden 
convertir-se en un ídol, un fals déu, una falsa referència vital. Avui 
l’evangeli és molt definitiu: «guardeu-vos de tota ambició re 
riquesa…la vida d’un home no prové pas dels seus béns». És pot dir 
més alt, però no més clar. El papa Francesc ha mencionat en 
alguna ocasió que el dimoni entra en la vida de les persones per la 
butxaca, allà guardem els nostres diners. Des d’on fonamento la 
meva vida? En quin situo l’amistat i en qui lloc les riqueses? Visc 
pels amics o pels diners? La utilitat dels diners és innegable, no en 
farem una falsa apologia, però el cert és que aquests no ens 
atorguen pas el sentit de la vida. Jesús ens adverteix amicalment. 
Les millors inversions són aquelles que destinem a cercar el Regne. 
 
 
 
 

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 


