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FORMACIÓ

Els dijous al matí de 10h a 12’45h restarà
oberta la sala del cor (parroquia de sant
Antoni), les sessions de formació
permanent que ofereix la Facultat de
Teologia de Catalunya es poden seguir
telemàticament des de la parroquia (sala
del cor).

SAGRAMENTS

Preguem per la Bella, una nena que rebrà el sagrament del
baptisme aquest proper diumenge 6/11 a la parròquia de sant
Antoni.

PAPA FRANCESC

Aquests dies (del 3 al 6/11) el papa Francesc ha començat un
viatge-peregrinació al regne de Bahrain. Les intervencions del
sant Pare, així com de les autoritats musulmanes del país visitat,
han fet al·lusió a la necessitat de construir un futur pròsper per
a la humanitat, en el qual el fet religiós no sigui un motiu de
divisió ni enfrontament.
Mentre que el rei del país ha qualificat la visita com d’un
«encontre beneït», ja que ha comptat amb «la presència i la
participació d’una elit de savis de l’Orient i de l’Occident que s’han
dedicat al servei de la humanitat i al treball en benefici del seu
progrés, i que s’han recolzat per tal d’enfortir els valors de la pau
i la recíproca consciència col·laborant rectament per promoure la
fraternitat i la pacífica convivència entre tots els pobles de la
terra»

FULL PARROQUIAL. CORBERA DE LLOBREGAT

«L’AMISTAT (16): L’AMISTAT COM A MANIFESTACIÓ PASQUAL»
Molts són els que sostenen que la història és com aquell jutge implacable,
insubornable, recte… per a tota la humanitat. Des de la fe creiem que a la fi
dels temps la justícia de Déu es manifestarà per a tothom de manera
impol·luta. Déu, i només Ell és qui pot judicar, i ho fa, misericordiosament. Per
això concloem que la història pot emportar-se tot per davant, tot menys
l’amor. La justícia de Déu és sempre expressió sublim de l’Amor. I aquest és el
tret propi de l’amistat que Jesús ens ofereix. Jesús ha viscut, i viu un amor
sincer vers cadascú de nosaltres, superant el temps i arribant a la nostra vida.
La Pasqua de Jesús expressa una Justícia amorosa i un Amor just. Nosaltres en
som hereus, per la fe. És així com ens apropem a l’eternitat, és a dir, a una
comunió plena i harmoniosa amb Déu. Aquest sentit de comunió és el que es
troba com una crida constant en la nostra vida. La vida personal i col·lectiva
de vegades fimbreja en excés, perquè són moltes les caigudes, els dubtes i els
errors que anem acumulant. Ja és ben cert, les trencadisses humanes són el
nostre pa de cada dia, i és que els patiments injustificats, que ens toquen de
prop, ens fan dubtar sobre l’existència de Déu, la potència del seu amor i la
voluntat de la seva amistat vers nosaltres. Però no hem estat creats per patir,
sinó per viure, i la vida és plena de lliçons per créixer en la comunió. Cadascú
aprèn com pot i com sap. Millor aprendre acompanyat que sol. Sigui com sigui,
descobrim la necessitat d’assumir el do d’una vida nova, ressuscitada, com
una porta oberta vers l’amistat. L’Eucaristia de cada diumenge és un moment
d’aprenentatge profund. En ella hi descobrim l’amistat-no-egoista de Jesús.
És Ell qui ens convida a no mirar-nos el melic, i descobrir la vida nova que neix
de la justícia i l’Amor. Es tracta d’un estil de vida que no vol viure enfonsat pel
desconsol ni per la tristesa, sinó per l’amor, la fe, l’esperança i l’amistat,
expressió sincera d’un amor just. No estem cridats a viure en les nostres
bombolles, sinó que anhelem poder cultivar pacientment l’amistat enmig de
les tempestes de la vida. Aquesta pràctica serena de l’amistat, ens
repercuteix, tard o d’hora, amb la troballa d’amics bons, que volen també fer
el mateix aprenentatge. Jesús va voler comunicar-nos una amistat ferma i
profunda, a prova de qualsevol contratemps i de qualsevol adversitat. La
veritable amistat resta impregnada, doncs, de justícia i amor, és a dir, ni més
ni menys que de vida eterna, ressuscitada. La història arrasarà, així ho
sostenen els entesos en l’art de viure, amb tot allò que embruti l’experiència
més sincera d’amistat. En canvi, la Pasqua de Jesús és la prova pels cristians
del do de l’amistat plena, plena de justícia i amor.

Mn. Daniel Palau

HORARIS DE MISSA
Dilluns,
dimarts,
dimecres
i
divendres a les 19h. Dijous adoració
a les 19h. Dissabte a les 20h.
Diumenge a les 12h.
INTENCIONS
Dissabte 5: Carmen Vacarisses Jorba
/ Diumenge 6: Maria Auxili Borràs.
Humbert Tres. Josep Ponsà. Lluís
Canals. Joaquima Roca. Conxita
Canals. Adela Canals.
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HORARIS DE MISSA
Dimarts a les 9’15h. Dijous a les 9’15h
celebració de la Paraula. Dissabte
a les 18h. Diumenge a les 10’30h.
INTENCIONS
Dissabte 5: Josep Mª Boltà. Josep
Morral / Diumenge 6: Joan Ribas.
Josep Martí Tor.

GRÀCIES PER LA TEVA PARAULA
QUE ENS OMPLE D’ESPERANÇA
Senyor, gràcies per donar-nos la teva vida,
des de l’instant en què vam ser engendrats
fins després de la nostra mort.
Tu ets un Déu de vius,
la teva voluntat és que visquem per sempre.
No demanes sacrificis com els antics ídols,
ni tampoc que menyspreem la vida,
el teu do més preuat.
No sabem el dia ni l’hora
en què ens visitarà la mort.
Però quan lliurem el nostre darrer alè a les teves mans
confiem que ens insuflaràs de nou el teu Esperit,
com vas fer amb el teu Fill,
i ja no morirem mai més.
Aquell dia escoltaràs el nostre clam
i respondràs a la nostra súplica.
Desvetllats del somni del sepulcre
podrem contemplar el teu rostre
i el dels nostres germans que ens han precedit.
Gràcies per la teva Paraula
que ens omple d’esperança.
Gràcies per fer-nos dignes
de participar en una nova creació
on serem igual als àngels.
"La Missa de cada dia", de l'Editorial Claret
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