
 

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, 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 
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«L’AMISTAT (24): AMICS QUE SÓN FAMÍLIA» 

Continuem celebrant i contemplant el misteri del Nadal. Són diverses 
les perspectives i els accents que la litúrgia ens convida a fer-nos 
nostres. És així que ens trobem prop de Jesús, l’Infant de Betlem, el 
príncep de la Pau. Al seu voltant descobrim la presència de molts altres 
peregrins que no volen perdre’s res del que passa. Molts pastors se’ns 
fan realment propers i acaben per convertir-se en bons amics. Amics 
que es converteixen en família. La fe ens convida a establir llaços 
familiars entre nosaltres, anant més enllà dels lligams de sang. La fe 
compartida és la manifestació inicial d’una nova manera de viure. 
Reconeixem que és així com ens convertim en germans i germanes, 
membres d’una mateixa família. A Jesús li plau que les nostres 
complicitats ens transformin en membres de la seva família. Ja no som 
dels qui ens unim per un lligam de sang, o una estratègia o una idea 
determinada. La fe és el lligam intern i profund que ens agermana. 
L’amistat és l’expressió externa d’aquesta gran família que formem els 
cristians. Jesús inaugura un nova etapa per la humanitat. Nosaltres en 
som testimonis i hereus. Jesús il·lumina la nostra història i els primers a 
reconèixer aquesta llum són els seus pares, Josep i Maria, però també 
els seus amics, els pastors. Aquells que s’apropen a Jesús coven un nou 
estil de vida. L’amistat és viscuda intensament, com el batec del cor, 
primer perquè és acollidora d’aquell que tenim al costat, després 
perquè expansiva. Rebre i compartir és el que fan contínuament els 
amics de Jesús. Abandonen un plantejament passiu i distant davant la 
vida, i s’incorporen responsablement per poder vèncer la soledat, 
l’egoisme i la foscor que també existeix en la nostra història. Els amics 
esdevenen la pròpia família, perquè davant Jesús ens descobrim 
corresponsables en aquesta missió de donar prioritat a l’amor. Aquests 
dies no ens volem moure de davant el portal. Volem que el Nadal arribi 
al fons del nostre cor i al llarg de tot l’any. Volem engrandir sempre la 
nostra família, sigui pel camí de la generació, sigui pel camí de 
l’evangelització, però sempre pel camí de l’amistat, aquell que dona 
primacia i prioritat a Déu i a qualsevol persona del nostre món. Que els 
bons amics siguin germans, i que els germans siguin grans amics. 

Mn. Daniel Palau 



 
HORARIS DE MISSA 

Dilluns, dimarts, dimecres a les 19h. 

Dijous (vigília de reis) la missa serà a 

les 19h. Divendres (dia de reis) a les 

12h. Dissabte a les 20h. Diumenge a 

les 12h.  
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HORARIS DE MISSA  

Dimarts a les 9’15h. Dijous (vigília de 

reis) a 18h. Divendres (dia de reis) a les 

10’30h. Dissabte a les 18h. Diumenge a 

les 10’30h. 

 

 

 

 

INTENCIONS: Dissabte 31: Josep Mª 

Boltà. Josep Morral / Diumenge 1: Pere 

Fisa. Joan Ribas. Josep Martí Tor. 
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L’ART DE VIURE EN FAMÍLIA 
 

La família és com un violí, 
delicat, ple de possibilitats, 

difícil de fer sonar bé. 
Cada violí té un so únic, irrepetible, 

com cada família, 
No hi ha cap d’igual, 

cadascuna té les seves qualitats, 
les seves dificultats, la seva pròpia història. 

Tots naixem en una família, 
et dono gràcies per la meva. 
En ella he après les lliçons 

més decisives, les més importants, 
aquelles que m’han fet ser qui sóc. 

He aprés a pregar, 
a lluitar, a dialogar, 

a créixer i a compartir. 
Ajuda’m ara a estimar més i millor 

els de casa meva. 
Que no em falti mai la paciència 

per acollir, per escoltar 
i sobretot per a perdonar. 

Que n’és de complex de vegades 
compartir la fe amb els meus, 

tots ens apropem a Tu, Senyor, 
però per camins ben diferents. 

Que no perdi mai de vista que Tu Senyor 
vas créixer en una família, 

i que va fer de tots nosaltres una gran família. 
Gràcies. Amen.  


