
 

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). 
 
 
 
 

CONCERT DE FESTA MAJOR 
Diumenge 15/01 a les 19h a la parròquia de sant Antoni, concert 
de piano: «joves promeses del segle XXI davant del teclat». 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LES PARRÒQUIES DE CORBERA ET DESITGEN 
UN MOLT BON NADAL I FELIÇ ANY 2023 
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«L’AMISTAT (25): ELS INICIS D’UNA AMISTAT AMB DÉU» 

Déu és qui dona sempre el primer pas per apropar-se a nosaltres. Ho fa 
donant-nos el seu Fill, primer, i el seu Esperit Sant, després. L’amistat 
que Déu ens ofereix no s’imposa contra la nostra voluntat, simplement 
és un oferiment. A nosaltres ens toca descobrir les primeres passes que 
Déu fa vers nosaltres. No és una tasca fàcil per a nosaltres quan portem 
una vida tant imprevisible. Existeix sempre el perill de caure en hàbits 
rutinaris que van malgastant la il·lusió, la novetat i la sorpresa dels 
petits detalls. La relació d’amistat amb Déu pot desgastar-se fàcilment, 
d’aquí que ens toqui, en més d’una ocasió, de revifar els inicis d’amistat 
que vàrem viure amb Déu. Ens referim al baptisme. No volem viure amb 
el pressupòsit que no ens cal conservar l’amistat amb Déu, una mena 
de passivitat desencantada. Tampoc pretenem donar lliçons d’amistat 
a Déu, ni al seu Fill. Com a batejats hem rebut l’Esperit Sant per viure la 
nostra vida com una experiència de plenitud. L’amistat amb Déu ens 
portarà a l’amistat amb la humanitat, fent-nos veure que som diferents 
entre uns i altres, però també recordant-nos que som part d’un mateix 
poble de redimits. Entre la proximitat i la distància transcorre tota la 
nostra història d’amistat amb Déu. De vegades sota formes inesperades 
i en d’altres ocasions veient confirmada la direcció de la nostra vida vers 
el misteri, element integrant d’una vida de fe. La vida d’un batejat, d’un 
cristià, ha de ser prompta a apreciar positivament els inicis d’aquest 
desig de Déu. Així ens adonarem que som algú conegut, estimat, 
acceptat i acompanyat per Déu, senzillament, una veritable amistat. 
Aquesta vivència no ens estalvia, de cap de les maneres, la vivència del 
propis límits. Nosaltres som humans. La paciència de Déu juga a favor 
nostra, i així tota amistat està cridada a assolir la seva maduresa, per 
una acceptació confiada de l’Amor de Déu. Tant de bo que la confiança 
dels inicis de la nostra acceptació de Déu es vegi confirmada i enfortida 
dia rere dia, passa a passa. És així com desitgem viure més l’amistat 
amb Déu i com Déu mateix, vol formar part de la nostra vida, amb una 
confiança serena i madura. Que la festa del baptisme de Jesús ens 
remeti al gran desig de Déu: esdevenir amics seus per sempre. Que la 
nostra acceptació sigui expressió de la nostra sincera voluntat. 

Mn. Daniel Palau 



 
HORARIS DE MISSA 

Dilluns, dimarts, dimecres a les 19h 

celebració de la Paraula. Dijous a les 

19h exposició del santíssim. 

Divendres missa a les 19h. Dissabte a 

les 20h. Diumenge a les 12h.  

 

 

 

MISSA DE FESTA MAJOR: 

Dimarts 17/01 a les 11’30h. Cantada 

per  la  coral  Diadema  i  el  pianista 

Andreu Diport. 
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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 7: Josep Mª 

Boltà. Josep Morral. Esposos Josep 

Canyelles i Dolors Castellví / 

Diumenge 1: Pere Fisa. Joan Ribas. Josep Martí Tor. 
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L’ART DE VIURE 
 

El misteri de la vida ens depassa. 
Et dono gràcies, Senyor,  

per haver-me regalat el do la vida. 
Recorda’m en tot moment 

la teva invitació a esdevenir 
plenament feliç, sempre, en tot moment. 

Ho sé del cert que la felicitat  
no ens arriba per cap altre camí 

que no sigui el del servei. 
No permetis oh bon Déu que caigui  

en l’egoisme de pensar que no necessito dels altres. 
Que tingui ben present el talent de la humilitat. 
Només així podré anar construint pacientment 

la vida que m’has ofert,  
enmig dels homes i dones d’aquest món. 

Ensenya’m a caminar, a respirar, 
a obrir els ulls, a somriure, 

a plorar, a lluitar, a somiar… 
Que el misteri de la vida  

no se’m faci estrany ni distant, 
ans el contrari, dóna’m el teu Esperit Sant 

per tal d’incloure la teva presència 
en cada instant de la meva vida. 

I sobretot, que el transcurs 
de la meva existència, sigui quins siguin 

els moments que m’hauràs reservat,  
estiguin marcats pel teu Amor,  

la mostra d’una felicitat veritable i eterna. 
Gràcies. Amen.  


