NOTICIARI
•

•

•

ECLESIAL

ENTERRAMENTS:
A la Comunitat de Corbera d’Ebre:
Pere Alvarez Alvarez 86a. (18/2)
MagdaFerrer Benavent 93a. (21/2)
Que descansin en Pau
A Corbera el Diumenge 5 a les 16 h ha començat els set
Diumenges de Sant Josep, preguem per les vocacions sacerdotals.
Durant la Quaresma es faran els Via creus:
CORBERA: Els Divendres a les 15’30 al Calvari
Els Diumenges a les 16 a l’Església
GANDESA: Els Divendres en acabar la Missa
Els Diumenges a les 18 a l'Església
PINELL: Els Dimarts en acabar la Missa

•

Recordeu de les Normes sobre el Dejuni i l'Abstinència

•

A Pinell els dies 4 i 5 la Col·lecta la destinarem per les obres
Parroquials.

•

Podeu encomanar Misses
pels difunts, per donar gracies o per peticions.

•

Si algina persona major de
18 any no ha rebut el sagrament de la confirmació
i el vol rebre, que parli amb
el Mossèn; penseu que per
a ser padrí es menester
estar confirmat.

PARRÒQUIA DE L'ASSUMPCIÓ DE MARIA A GANDESA
Del 26 de Febrer al 5 de Març de 2017
Núm: 9
Horari despatx: Tots els dies desprès de la Missa
Tel: 977420134
Mn. Jordi: 676575696 centellesllop@hotmail.com
Mt. 6, 24-34
El Diner, convertit en ídol absolut, és per a Jesús el major
enemic per construir aquest món més digne, just i solidari que Déu
vol. Ja fa vint segles que el Profeta de Galilea va denunciar de manera rotunda que el culte al Diner serà sempre el major obstacle
que trobarà la humanitat per progressar cap a una convivència més
humana.
La lògica de Jesús és aclaparadora: «No podeu servir alhora
Déu i el diner». Déu no pot regnar
al món i ser Pare de tots sense reclamar justícia per als que són exclosos d’una vida digna. Per això no
poden treballar per aquest món
més humà volgut per Déu aquells
que, dominats per l’ànsia d’acumular
riquesa, promouen una economia
que exclou els més febles i els abandona a la fam i la misèria.
És sorprenent el que està succeint amb el papa Francesc.
Mentre els mitjans de comunicació i les xarxes socials que circulen
per internet ens informen, amb tota mena de detalls, dels gestos
més petits de la seva personalitat admirable, s’oculta de manera
vergonyosa el seu clam més urgent a tota la humanitat: «No a una
economia de l’exclusió i la iniquitat. Aquesta economia mata».

NORMES SOBRE EL DEJUNI
I L’ABSTINÈNCIA
Durant la Quaresma, en la qual el poble cristià es prepara
per celebrar la Pasqua i renovar la pròpia participació en
aquests misteri, es recomana vivament a tots els fidels que cultivin l’esperit penitencial, no sols internament i individualment, sinó també externament i social; aquest esperit penitencial pot expressar-se per una major austeritat de vida, per les diverses
practiques que desprès s’indiquen a propòsit dels divendres de
l’any i per iniciatives de caritat i ajuda als més necessitats portades a terme, com a comunitat cristiana, a traves de les Parròquies, de Càritas o d’altres institucions similars.
El Dimecres de Cendra, començament la Quaresma, i el Divendres Sant, memòria de la Passió i Mort de nostre Senyor Jesucrist, són
dies de DEJUNI I ABSTINÈNCIA. Els altres divendres de Quaresma
són també dies d’abstinència, la qual consisteix a no menjar carn, segons antiga pràctica del poble cristià. A més, és aconsellable i mereixedor de lloança que, per tal de manifestar l’esperit de penitència pròpia
de la Quaresma, els fidels es privin de despeses supèrflues, com son,
per exemple, les menges o begudes costoses, els espectacles i les diversions.
El altres divendres de l’any, l’abstinència pot ser substituïda, segons la lliure voluntat dels fidels, per qualsevol de les següents pràctiques recomanades per l’Església: lectura de la sagrada Escriptura, almoina (en quantitat que cadascú cregui convenient en consciència), altres obres de caritat (visita als malalts o afligits), obres de pietat
(participar en la santa missa, resar el rosari, etc.) i mortificacions corporals.
La llei de l’abstinència obliga tots els hagin complert 14 anys.
La del dejuni, tots els majors d’edat fins que hagin complert els 59
anys.

HORARI DE LES CELEBRACIONS
Diumenge 26
8 Diumenge
durant l’any

CORBERA: 11’30: Roseta Micola Clua
GANDESA: 12’30: Acció de Gracies
19’00: Fam: Garde-Vidal
PINELL: 10’15: Manuel Ropera

Dilluns 27

GANDESA: 18’30: Pepe i Filomena

Dimarts 28

GANDESA: 18’30: Fam. Fontanet-Vives
PINELL: 11’00:

Dimecres 1
de Cendra

CORBERA: 18’00: Apostolat Oracio
GANDESA: 19’00: Fam. Alcoverro-Bru
PINELL: 20’30:

Dijous 2
Divendres 3
Dissabte 4

GANDESA: 18’30: Pere Vilella
GANDESA: 18’30: Fam. Rabasa-Serres
Mn. Redento Conesa
CORBERA: 17’00: Olegario i Roseta
GANDESA: 19’00: Fam. Pellicer-Todo
PINELL: 20’00:

Diumenge 5
1 Diumenge
de Quaresma

CORBERA : 11’30: Anita Diego i Fam /
Pere / Fam. Vela-Clua-Girones
GANDESA: 12’30: Acció de Gracies
19’00:
PINELL: 10’15:

