
 

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 
 

FORMACIÓ 
Els dijous al matí de 10h a 12’45h restarà 
oberta la sala del cor (parròquia de sant 

Antoni), per seguir telemàticament les sessions de formació 
permanent que ofereix la Facultat de Teologia de Catalunya. 
Comencem el 6/10. Aquest proper dijous s’ofereix, «Economia, 
ecologia i espiritualitat» (prof. Bernat Sellarès) i «Les relacions 
ciència -religió en la historia» (prof. Ricard Casadesús).  
 

RECÉS 
El proper dissabte 29 d’octubre, tindrem el primer recés d’aquest 
curs. Tots estem convidats. De 10h a 18h, a la capella de santa 
Rosa: «Escoltar, camí de vida». 
 

PAPA FRANCISCO. AUDIENCIA (28/09) 
Pidamos esta gracia: vivir una relación de amistad con el Señor, como 
un amigo habla al amigo (cf. S. Ignacio de Loyola, Ejercicios 
espirituales, 53). Yo conocí a un anciano hermano religioso que era el 
portero de un colegio y él cada vez que podía se acercaba a la capilla, 
miraba el altar, decía: “Hola”, porque tenía cercanía con Jesús. Él no 
necesita decir bla, bla, bla, no: “hola, estoy cerca de ti y tú estás cerca 
de mí”. Esta es la relación que debemos tener en la oración: cercanía, 
cercanía afectiva, como hermanos, cercanía con Jesús. Una sonrisa, 
un gesto sencillo y no recitar palabras que no llegan al corazón. Como 
decía, hablar con Jesús como un amigo habla a otro amigo. Es una 
gracia que debemos pedir los unos por los otros: ver a Jesús como 
nuestro amigo, nuestro amigo más grande, nuestro amigo fiel, que no 
chantajea, sobre todo que no nos abandona nunca, tampoco cuando 
nos alejamos de Él. 
 

2 d’OCTUBRE del 2022. Núm. 412 
FULL PARROQUIAL. CORBERA DE LLOBREGAT 

 

«L’AMISTAT (11): LA FE I L’AMISTAT» 
No és el mateix «la fe dels amics» que «la fe en els amics». Abans 
d’aterrar en aquesta qüestió, hem de dir que parlar de «fe i amistat» no 
és pas problemàtic. L’amistat comporta sempre un grau de confiança, i 
què és si no la fe? Ara bé, no voldríem pas ser dels qui aigualim la fe 
veritable, en una mena de confiança relativa, intermitent, passatgera, 
adreçada més als homes que a Déu. Volem esdevenir testimonis d’una 
fe madura, això ens exigeix viure unes relacions d’amistat madures. 
Sense confiança no es dona l’amistat. Necessitem tant la fe com els 
amics. Ells també ens corresponen amb una noble confiança, i potser 
aquesta actitud ens fa adonar de les mancances pròpies. Som humans. 
És per aquest motiu que més val centrar o adreçar l’origen i la direcció 
de la nostra fe en Aquell que ens estima incondicionalment. Així ens ho 
recorda l’Escriptura: «més val posar la confiança en el Senyor, que no 
pas en els homes» (Ps 117,1). Aquest petit detall inicial serà suficient, 
per poder seguir demanant a Déu la fe i aquells bons amics que 
necessitem. No pretenem pas que sigui una fe impecable, exquisida, 
sinó simplement que sigui una expressió sincera de confiança. Déu 
aprecia aquesta noble sinceritat i respecta plenament la nostra 
persona. Al mateix temps que demanem la fe, volem que l’amistat que 
vivim sigui veritable i noble, sobretot en els temps d’incertesa i 
desconfiança que vivim. Que la nostra pregària sigui avui, «Senyor, 
augmenta’ns la fe». Jesús ens dona aquella fe que ens aclareix el sentit 
de la vida i de l’amistat. Ell és qui ens permet descobrir la força de la 
sinceritat. Insistim, de nou, que la nostra fe tingui el seu punt de 
recolzament en Déu. Ell ha estat, a través del seu Fill, ben a prop dels 
petits, dels indefensos, dels més necessitats. Són aquests els qui tenen 
una fe, encara que petita com un gra de mostassa, capaç de moure no 
només muntanyes, sinó els cors més endurits per les ferides de la vida. 
En una bona amistat la fe s’hi fa present. No tinguem por d’agrair ni la 
fe dels senzills, ni l’amistat dels més petits, ells són presència de l’Amic 
en el moment oportú. Jesús engrandeix l’amistat atorgant-nos i 
enfortint el do de la fe. 

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 1: Carmen Vacarisses 

Jorba. Miquel Royo. 

 

 

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

 

 

 

 

HORARIS DE MISSA  

Dimarts i dijous a les 9’15h. Dissabte  

a les 18h. Diumenge a les 10’30h. 

 

INTENCIONS 

Dissabte 1: Josep Mª Boltà. Josep 

Morral. Ignasi Ros / Diumenge 2: Josep 

Bullich. Joan Ribas. Josep Martí Tor. 
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«DONEU-NOS MÉS FE»… 
 

Com els apòstols, Senyor, 

també nosaltres et demanem: 

«Dóna’ns més fe». 

Però voldríem afegir un prec 

a aquella petició que ells et van fer: 

«I purifica la nostra fe». 

Ens diem «creients», Senyor, 

però la nostra fe acostuma  

a ser una fe que creu veritats 

més que no pas una fe que creu en Tu 

i es fia de Tu, per damunt de tot. 

Recitem el credo de memòria 

però sovint ens oblidem de dir-te 

que sobretot creiem i confiem en tu. 

«Dóna’ns més fe», Senyor, perquè 

«només que tinguéssim una fe 

menuda con un gra de mostassa» 

l‘arbre mal arrelat de la nostra vida 

donaria els fruits que tu esperes 

i que nosaltres necessitem. 

 

 

"La Missa de cada dia", de l'Editorial Claret 

 
 


