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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 
 
 

#SISTERSPROJECT 

La germana Sor Mary Joy, nascuda a Anglaterra, va tenir una 
infantesa normal, però la seva dislèxia la va conduir vers l’acció, a 
través dels cavalls. Les seves dificultats d’aprenentatge varen ser 
l’oportunitat perquè altres nens i nenes amb necessitats 
educatives s’apropessin a la seva granja, per muntar a cavall i per 
cuidar-los. Aquest món de l’educació, unida a la seva fe, va 
encendre la crida de Déu en ella i així entrà a formar part de la 
congregació de les germanes del nen Jesús (IJS). La hipoteràpia 
es feia realitat en el projecte de la congregació. Ella mateixa, que 
ha rebut molts reconeixements diu: «Si ets capaç de somiar, 
succeirà el que desitges». 
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«L’AMISTAT (6): AMIC, PUJA MÉS AMUNT» 
La tossuderia humana per ser reconegut entre els amics té orígens 
remots. Un no sap massa el per què. Alguns diuen que és producte 
d’obsessions freudianes, d’inseguretats no declarades, o bé del 
desig irrefrenable de voler ser acceptat, reconegut i estimat. Sigui 
com sigui, aquesta actitud humana existeix. Alguns l’expressen 
amb certa confiança entre els seus amics. L’evangeli d’avui ens en 
fa una petita pinzellada quan mostra aquell que vol ocupar un lloc 
preferencial entre els comensals d’una festa. Jesús ja n’està al cas, 
coneix el cor de l’home, per això Ell proposa un camí encara molt 
més gran, molt més fecund, el de la humilitat. Aquesta és la 
proposta de Jesús, veritable amic de la humanitat. Sempre trobem 
a faltar la justa humilitat, perquè de vegades es confon amb la 
falsa discreció, que no es pròpia de la gent humil. L’amic de debò 
no sobresurt per la seva presència, però tampoc s’amaga en una 
discreció absoluta, que el fa invisible. L’amic de debò sap llegir 
cada escenari humà per adequar-se en la mesura de les seves 
possibilitats. I encara més, manté els ulls ben oberts per observar 
amb encert quin és el lloc de cadascú. Saber trobar el lloc que Déu 
ha previst per cadascú és tot un art que demana paciència, sentit 
de l’humor i una amplitud del propi cor ben gran i generosa. En 
certs convits, ambients, trobades i festes, no és fàcil, de bones a 
primeres, encertar amb el to de la relació, perquè és cert que els 
amics aparentment s’ho permeten quasi tot, però cal vetllar pel 
respecte i evitar qualsevol tipus de supèrbia, per petita que sigui. 
L’amistat verdadera s’expressa quan els convidats no hi són per 
lloar l’amfitrió, sinó simplement perquè són amics. En més d’un 
lloc s’arriben a contracta «amics falsos» per lloar i acompanyar 
l’amfitrió, tota una perversió. El veritables amics reconeixen que 
són «pobres, invàlids, coixos i cecs». Viuen en la pròpia carn les 
seves mancances. Si vivim i oferim la nostra taula, que és 
l’Eucaristia, a tots aquells que han acceptat el camí de la humilitat, 
com camí de vida i plenitud, Jesús, l’amfitrió, ens dirà: «amic, puja 
més amunt!». 

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 27: 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 27: Josep Mª Boltà. Josep 

Morral / Diumenge 7: Joan Ribas. 

Josep Martí Tor. 
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PREGÀRIA PER DEMANA LA 
VIRTUT DE LA HUMILITAT 

 

 
Senyor, Jesús, quan vas posar els teus 

peus en aquesta terra nostra, ho feres amb 
humilitat, ocultant la teva reialesa. La 

teva dolcesa va confondre els arrogants, 
allunyant la teva persona de l’avarícia. La 
teva noblesa va servir per destituir l’orgull 
i la mentida. Ensenya’m a viure amb el teu 
model de vida. Apropa la meva naturalesa 
humana a la veritable humilitat. Afavoreix 

que la meva humanitat s’inclini vers la 
simplicitat. Que no em vegi a mi mateix 

superior a ningú. Que la vanitat no 
envaeixi la meva vida. Desterra de mi 

qualsevol espurna de supèrbia. Fes que el 
meu cor imiti sempre la teva humilitat. 

 
 

Xavier University, resources (OHIO, USA) 
 

 


