
 
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 
 
 
 

 

LLIBRE 
Ha sortit recentment un nou llibre l’autor del qual, Ary Waldir 
Ramos, professor de ciències de la comunicació a la Pontifícia 
Universitat Gregoriana, ofereix els elements claus per entendre el 
valor i l’estil comunicatiu del papa Francesc. Termes com: 
«humilitat», «profunditat», «coherència», «escolta»… no són 
paraules buides o eslògans del moment present, sinó referències 
fermes en el discurs de Francesc, per entendre el que diu i el que 
fa, el que no diu i el que no fa. 
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«L’AMISTAT (5): AMICS INESPERATS» 
És cert que alguns historiadors ens ajuden a entendre fets del 
passat i d’alguna manera, molt humil, aquells esdeveniments 
podrien semblar molt similars a escenaris del nostre present. 
Alguns amants de l’antigor havien pretès extreure dades diverses 
per advertir i preveure tendències a fets socials que s’esdevenen 
en el nostre avui. Més enllà d’aquest debat, això queda reduït a la 
pura casualitat quan ens referim a l’amistat. Tots tenim 
experiència d’haver trobat al llarg de la vida amics inesperats, 
potser no masses, senzillament algun amic. No ho podem 
preveure tot en la nostra vida. D’aquí les paraules de Jesús en 
l’evangeli d’avui, «esforceu-vos a no tancar mai les portes de la 
vostra vida, no sigui que algun dia necessiteu que algú us obri les 
seves». Tots estem fets a la nostra manera, i massa sovint ens 
pensem que ja som del tot autònoms, quan de fet, necessitem 
sempre dels altres, i aquests de nosaltres. La nostra pregària avui 
pot ser de debò la que apareix en el fragment de l’escriptura 
d’avui: «Senyor, obre’ns». La facilitat amb la que podem tancar 
portes, contrasta amb la dificultat que tenim a obrir-les. D’aquí 
neix aquest reclam profund a reconèixer les pròpies febleses, i per 
tant, a superar l’aïllament i la soledat. De ben petits sempre ens 
han proposat aquells «treballs en grup» que han estat una 
experiència difícil. Moltes empreses avui valoren aquest tret en els 
seus treballadors. Que n’és d’important (i difícil!) aprendre a 
formar un equip, un grup, un col·lectiu, una comunitat, un poble. 
Siguem agraïts amb tots els qui tenim al nostre costat, perquè els 
amics inesperats existeixen, i vindran «d’orient i d’occident, del 
nord i del sud, i s’asseuran a taula en el Regne de Déu». Aquests 
seran bons referents per a consolidar el grup on som. M’ho crec. 
Visquem honestament, ni temorosos pel futur, sempre incert, ni 
ancorats en el passat que ja no tornarà. Els cristians volem revestir 
els nostres gestos i paraules d’una sincera acollida vers tothom i 
d’uns gestos nobles que parlin d’un nou món que ja, 
inesperadament, es fa present en el nostre avui. 

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 20: Carmen Vacarisses 

Jorba. Joe Cremona.  
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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 20: Adrià Canals. Josep Mª 

Boltà. Josep Morral / Diumenge 7: 

Joan Ribas. Josep Martí Tor. 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

PREGÀRIA PELS AMICS QUE 
SOFREIXEN 

 

Pare misericordiós.  
Senyor de la vida i de la mort. 

 El nostre destí està a les vostres mans.  
Tingues cura de nosaltres i guia la nostra 

existència, amb la seva saviesa i amor.  
Dona’ns el do de la fe per tal  

que acceptem el misteri del dolor, 
 i creiem que el teu amor és més fort que la 

mort.  
Mira aquells que ploren la mort dels éssers 

estimats: fills, germans, parents i amics.  
Que sentin la presència de Déu que els 

consola. Recorda’ns que hem de ser 
sembradors 

de la llavor del Regne.  
Et donem gràcies, Senyor, 

perquè amb la fe el dolor ens apropa més a 
Tu,  

i així creix la fraternitat i la solidaritat  
de tots aquells que obren el seu cor  

al més necessitat. 
Amen. 

 

 

JOAN PAU II 


