
FIUC (FEDERACIÓ 
INTERNACIONAL 
D’UNIVERSITATS CATÒLIQUES) 

Els passats dies del 30 de juliol al 3 
d’agost, va tenir lloc la 27ena 
trobada de la FIUC, amb un total de 
200 assistents de 42 països, al 
campus universitari del Boston 
College. Una trobada per seguir 

pensant i proposant quin és el model educatiu catòlics 
en aquest temps que ens ha tocat de viure. 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7 d’AGOST del 2022. Núm. 404 
FULL PARROQUIAL. CORBERA DE LLOBREGAT 

 

«L’AMISTAT (3): ADMINISTRAR L’AMISTAT» 
Més enllà de les qualitats distintes que poden tenir aquells que 
anomenem amics, el que habitualment apreciem és el fet de 
saber que estan disponibles. La immediatesa d’un amic és 
quelcom que de vegades necessitem. Aquesta qualitat no apareix 
fàcilment en un món que sovint està massa marcat per actituds 
egoistes i autoreferencials. Un amic és aquell que ha entès que 
l’altre ocupa, sobretot quan aquest ho reclama, una prioritat 
significativa. Però molt més rellevant encara és la confiança. Amb 
un amic se li té confiança, se li dona confiança. L’evangeli d’avui 
ens ofereix una pinzellada quan recorda com Déu ens ha confiat 
la responsabilitat de tenir cura del nostre món, de la nostra 
humanitat, «ai d’aquell servent que maltracta i desatén aquells 
que en tenien necessitat». Déu confia en nosaltres com ho fa un 
infant amb els seus pares. Així ens proposa d’acollir el seu propi 
Fill. Acceptant Jesús entenem quin és el pla de Déu, i quin és el 
nostre lloc en el seu Regne. Déu es complau, precisament, a que 
siguem protagonistes, juntament amb el seu Fill, de la 
construcció del seu Regne. Quina confiança tant gran la que té 
Déu amb nosaltres! Tant de bo que puguem fer-nos-en càrrec i 
correspondre, esdevenint testimonis actius. Un amic de debò no 
amaga l’amistat, sinó que la potencia, la cuida, la mostra. Així 
també nosaltres som cridats a fer evident, en tots els indrets 
d’aquest món, l’amistat desbordant de Déu. Assenyalem dos 
àmbits possibles: tenir cura de la humanitat i de la creació. Dues 
dimensions que no podem perdre de vista i que no s’oposen. 
Tenir cura d’ambdues realitats no serà un senzill camí per 
mostrar l’amistat que Déu té per nosaltres? La confiança entre 
els amics es cultiva amb paciència, amb dedicació, a poc a poc. 
Jesús ho fa així amb els seus amics, els deixebles. Jesús ensenya a 
engrandir l’amistat. No volem, doncs, tenir pressa en aquesta 
vida, sinó viure-la amb intensitat. La confiança n’és el camí, 
segurament per això es guanya molt a poc a poc. Aprendre, 
doncs, a administrar l’amistat és tot un repte: acceptem-lo. 

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 6: Carmen Vacarisses 

Jorba.   
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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 6: Josep Mª Boltà. Josep 

Morral / Diumenge 7: Joan Ribas. 

Josep Martí Tor. 

 

 

 

 

 

 

 

++++++++++++++++++++++++++++ 
 

 

 

 

ORACIÓN POR MIS AMIGOS 
 

Padre, 
Te pido que bendigas a mis amigos, 

revélales nuevamente tu amor y tu poder. 
Te pido que seas la guía para su alma. 

Si tiene dolor, dale tu paz y tu misericordia. 
Si tiene dudas, renuévale la confianza. 

Si tiene cansancio, Te pido que le des la fuerza  
para seguir adelante. 

Si hay estancamiento espiritual,  
Te pido que le reveles tu cercanía,  
para un nuevo comienzo en la fe. 
Si tiene miedo, revélale Tu amor,  

y trasmítele tu fuerza. 
Donde haya pecado, bloqueando su vida,  

haz que busque la reconciliación y perdónalo. 
Bendícelo, concédele más visión de Ti,  

que tenga el apoyo de amigos  
para darle fuerza y valentía. 
Concédele a cada uno la luz  

para poder distinguir las fuerzas negativas  
que pudieran afectarlo, y revélale el poder  

que tienen en Ti para superarlo. 
Amén. 

 
 

Fuente: Catholic.net 


