
ROMERIA A MONTSERRAT 
Comencem el curs amb la romeria a 
Montserrat els dies 24 i 25 de 
setembre. Els qui vulguin pujar amb 
l’autocar de diumenge 25/09 (35€) 
s’han d’apuntar a la llista que 
trobaran a la sagristia. Els qui vulguin 
pujar tot el cap de setmana que ho 
diguin al mossèn. 

 
CATEQUESIS 
Les inscripcions per la catequesis de comunió i 
confirmació estan obertes, cal passar pel despatx 
parroquial o la sagristia i apuntar-se. Les catequesis 
comencen el dijous 20/10. 
 
PAPA FRANCISCO. MENSAJE PARA 37ena 
JORNADA MUNDIAL DE LA JOVENTUD 
A muchos de nosotros nos ha sucedido que, inesperadamente, 
Jesús salió a nuestro encuentro: por primera vez, experimentamos 
en Él una cercanía, un respeto, una ausencia de prejuicios y 
condenas, una mirada de misericordia que nunca habíamos 
encontrado en los demás. No sólo eso, también sentimos que a 
Jesús no le bastaba con mirarnos desde lejos, sino que quería 
estar con nosotros, quería compartir su vida con nosotros. La 
alegría de esta experiencia despertó en nosotros una prisa por 
acogerlo, una urgencia por estar con Él y conocerlo mejor. Isabel 
y Zacarías acogieron a María y a Jesús. ¡Aprendamos de estos dos 
ancianos el significado de la hospitalidad! Pregunten a sus padres 
y abuelos, y también a los miembros mayores de sus 
comunidades, qué significa para ellos ser hospitalarios con Dios y 
con los demás. Les hará bien escuchar la experiencia de los que 
les han precedido. 
 
 

18 de SETEMBRE del 2022. Núm. 410 
FULL PARROQUIAL. CORBERA DE LLOBREGAT 

 

«L’AMISTAT (9): DETALLS PER NO PERDRE UN AMIC» 
Certes exigències poden matar l’amic, i és així que tota relació, 
amb les seves llums i ombres, necessita d’una flexibilitat, encara 
que és cert que un excés desmesurat d’aquesta pot fer oblidar 
aquell mínim imprescindible per parlar d’amistat. Al mateix 
temps, tota relació necessita d’aquella astúcia suficient per poder-
la mantenir. D’aquí prové aquesta reflexió de Jesús: «guanyeu-vos 
amics, a costa del diner, que és enganyós…qui mereix la confiança 
en una cosa molt petita, també la mereix en una de gran, i qui 
enganya en les coses petites, també enganya en les grans». És ben 
cert que els diners no compren una veritable amistat. Però és del 
tot cert que els detalls fan que una amistat s’estabilitzi i perduri. 
Quins detalls senzills del meu viure quotidià puc dur a terme per 
mantenir les meves amistats? Déu no ens demana coses grans, 
sinó gestos senzills que puguem fer-nos ben nostres i els 
compartim sense més. Una paraula, un missatge, un gest, una 
trucada, una visita, un somriure, un restar al costat, un silenci, un 
entusiasme compartit…Detalls n’hi ha a milers, i amics no tants. El 
fet de guanyar la confiança d’algú es fa a partir d’aquests petits 
detalls que parlen de gratuïtat, i per tant, la sentència de l’Evangeli 
encara ressona amb més força: «No podeu servir alhora Déu i el 
diner». O bé mirem per forjar i construir un projecte col·lectiu en 
el que l’amistat no sigui una experiència interessada, egoista o 
fingida, o bé ens tanquem en els propis projectes autoreferencials 
i egoistes? Hi ha detalls que parlen d’una vida «en sortida», 
«d’obertura», i d’altres que parlen d’una història «en reclusió», 
«de tancament». Els cristians optem per seguir Jesús, una vida 
plena de detalls que enforteixen l’amistat amb Ell. És per això que 
volem aprendre la lliçó de Jesús: «cuidar els amics», a partir 
d’aquelles petites realitats que podem compartir amb ells. Els 
grans viatges comencen per petites passes, i les grans amistats es 
forgen per detalls que aparentment semblen insignificants. 
Demanem a Déu la sensibilitat per saber-los trobar, i poder-los fer 
visibles. 

Mn. Daniel Palau 



 
 

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 17: 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 17: Josep Mª Boltà. Josep 

Morral. Esposos Josep Canyelles i 

Dolors Castellví / Diumenge 18: Joan 

Ribas. Josep Martí Tor 
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DÓNA'NS, OH SENYOR, UN COR FERM 

Dóna'ns, Senyor,  

un cor ferm, 

que cap afecte indigne  

pugui arrossegar cap avall; 

dóna'ns un cor invicte, 

que cap tribulació  

no el pugui desgastar; 

dóna’ns un cor recte, 

que cap propòsit indegut  

pugui deixar de banda. 

Dóna’ns també,  

oh Senyor, Déu nostre, 

diligència per buscar-vos,  

saviesa per trobar-vos, 

i una fidelitat que finalment  

pugui abraçar-te; 

a través de Jesucrist, Senyor nostre 

 

 

 

st. Tomás d'Aquino 
 

https://ca.eferrit.com/qui-va-ser-sant-tomas-lapostol/

