
 

CORAL 

Els qui vulguin participar a la missa de 
sant Antoni, cantant la missa de sant Pius 
X, poden venir a assajar a la parròquia de 
sant Antoni, dijous 29/12 (21h); dimarts 
3/01 (21h); dijous 12/01 (21h); dissabte 
14/01 (18h). 
 
 

CONCERTS DE NADAL 
Dissabte 7/01/2023 després de missa vespertina a la parròquia 
de santa Maria tindrà lloc el concert de Nadal a càrrec de la coral 
de la societat coral Diadema corberenca. 
Diumenge 8/01/2023 a la missa de les 12h comptarem amb la 
presència dels cants de Nadal del cor rociero de DAJARA. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LES PARRÒQUIES DE CORBERA ET DESITGEN 
UN MOLT BON NADAL I FELIÇ ANY 2023 
 
 

25 de DESEMBRE del 2022. Núm. 424 
FULL PARROQUIAL. CORBERA DE LLOBREGAT 

 

«L’AMISTAT (23): VULL SER EL TEU AMIC» 

Déu arriba al món amb una proposta molt senzilla: «Em vols acollir? 
Vull ser amic teu». Déu ens ofereix en la seva petitesa i en la seva 
indefensió el desig d’esdevenir amic nostre, amic de tota la humanitat. 
A tots se’ns fa difícil trobar bons amics, de vegades som porucs i no fem 
mai aquell primer pas que signifiqui establir i mantenir una amistat, en 
d’altres mirem i remirem per tot arreu, ens tornem exigents fins a 
l’extrem, i no trobem l’amic perfecte i en d’altres moments la timidesa 
o la inseguretat personals fa que ens bloquegem de tal manera que no 
sapiguem mai demanar l’amistat de ningú. Déu fa el primer pas vers la 
humanitat i escurça les distàncies a través del camí de l’amistat que 
Jesús, el seu Fill, l’Infant de Betlem, ve a portar-nos. Tot un Déu es 
mostra necessitat de la nostra acollida. Paradoxa del misteri. Tot un 
Déu és mostra desitjós d’establir amb nosaltres un lligam d’amistat per 
sempre. Algú podria pensar que els qui necessiten amics són febles, 
Déu també? De cap de les maneres, la qüestió és que el nostre Déu és 
poderós perquè estima i no fa cap altra cosa que estimar. Déu és Amor. 
I no és l’amistat una manera d’estimar lliure, gratuïta, sincera i plena 
d’oportunitats per a créixer? Resulta que en l’amistat amb Déu és Ell 
qui fa el primera pas. Déu ens alliçona amb la seva valentia de fer-se un 
de nosaltres. Tant de bo puguem aprendre’n aquesta petita lliçó, seria 
un bon Nadal. Però l’amistat que Déu ens proposa cal cuidar-la i 
verificar-la cada dia. I són precisament els pastors els primers a 
descobrir aquesta amistat. Els qui viuen d’un lloc a un altre. Els qui es 
trobem ben lluny del centre del món. Tenir amics a les perifèries és sens 
dubte cultivar l’amistat amb Déu. L’amistat apareix aleshores com una 
gran llum d’esperança, de comunió. Viure com amics, els uns amb els 
altres, refer aquells lligams d’amistat que havien quedat rovellats per 
l’egoisme o l’orgull, és una bona manera de permetre que Déu neixi en 
nosaltres. Siguem dels qui no perdem el temps amb els rancors del 
passat, aquests no ens donen vida, sinó que ens la prenen, i 
ràpidament. Siguem dels qui fem el primer pas, com Déu fa. Apropem-
nos als qui estan al marge de la vida, i amb gestos i paraules lluny de 
l’ambigüitat i l’interès, diguem ben alt i fort: Vull ser el teu amic. 

Mn. Daniel Palau 



HORARIS DE MISSA 

Dilluns (festa de sant Esteve), no hi 

haurà missa. Dimarts, dimecres i 

divendres a les 19h. Dijous adoració 

a les 19h. Dissabte a les 20h. 

Diumenge a les 12h.  
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HORARIS DE MISSA  

Dimarts a les 9’15h. Dijous a les 9’15h. 

Dissabte (vigília de cap d’any) 

a les 18h. Diumenge a les 10’30h. 
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L’ART DE NÉIXER 
 

El naixement d’una vida 
omple de llum la història. 

Quin goig ser-ne testimoni, 
més encara, 

ser-ne protagonista. 
«Podem néixer de nou?» 

Li preguntà Nicodem al bon Pastor. 
«Per a Déu res li és impossible»,  

Respongué l’àngel a Maria. 
Obriu-nos Senyor, a l’Esperit de la Vida 

perquè sigui Ell qui engendri 
en nosaltres una nova d’alegria, 

una petita llavor d’esperança  
en aquest món enfosquit 

per la guerra, la maldat i la bruta ironia. 
Un naixement com el de Jesús, 

vull per mi, amb poca cosa, 
l’escalf del bon Josep 

i la mirada de la Verge Maria. 
Doneu-nos, oh bon Déu, 

el goig de veure en el teu néixer, 
un camí ben ferm per créixer, 

en aquella santedat humil 
i aquella amistat pura 

vers Vós i vers la humanitat 
que cerca en aquest món, 

Pau, Amor, Ventura i Bondat. 
Gràcies. Amen.  


