NOTICIARI
•

•

ECLESIAL

ENTERRAMENT:
A la Comunitat de Gandesa:
Joan Campillo Ferre 58a. (12/4)
Que descansi en Pau.
A Gandesa el Diumenge 23 a les 19 hores 17 joves rebran
el Sagrament de la Confirmació, preguem perquè siguin testimonis del do que rebran

•

A Gandesa el Dimecres 26 la Missa de les 10’30 la celebrarem a la Residencia, esteu tots invitats ja que son una part
de la nostra comunitat

•

A Gandesa el Divendres 28 comença la Novena , a les
18’30, a la Mare de Déu de la Fontcalda, que ens prepararà a
la Romeria el dia 7 de Maig

•

A Corbera el Divendres 28 a les 20 h. Celebrarem el Sagrament de la Confirmació de tres joves de la nostra comunitat. Preguem per ells

•

A Pinell el divendres 28 a les 12 es farà el volteig de la campana que ens prepara per la Romeria el dissabte 29 a Santa
Magdalena on a les 8 sortirà la Romeria, a les 12 la Missa a
l’Ermita, a les 20’30 Missa a la Parròquia i a les 22 la Processó.

•

A Corbera el Diumenge 30 a les 11’30 a l’Ermita de Santa
Madrona es farà la Missa de Sant Marc, i la Paella

•

A les tres Parròquies durant tot el mes d’Abri a les caixetes
de Càritas lo que recollirem ho destinarem per a Càritas de
Perú, ajudant eixí als desastres natural que han tingut

PARRÒQUIA DE L'ASSUMPCIÓ DE MARIA A GANDESA
Del 23 al 30 d’Abril de 2017
Núm: 17
Horari despatx: Tots els dies desprès de la Missa
Tel: 977420134
Mn. Jordi: 676575696 centellesllop@hotmail.com
Jn. 20, 19-31
Aterrits per l’execució de Jesús, els deixebles es refugien en
una casa coneguda. Novament estan reunits, però Jesús ja no és
amb ells. A la comunitat hi ha un buit que ningú pot omplir. Els falta
Jesús. A qui seguiran ara? Què podran fer sense ell? És el
«capvespre» a Jerusalem i també
al cor dels deixebles.
S’estan dins de la casa «amb
les portes tancades». És una comunitat sense missió i sense horitzó, tancada en si mateixa, sense
capacitat d’acollida. Ningú pensa
ja en sortir pels camins a anunciar
el Regne de Déu i guarir la vida.
Amb les portes tancades no és
possible apropar-se al patiment
de la gent.
El que se’ns demana és revifar molt més en tota l’Església la
confiança en Jesús ressuscitat, mobilitzar-nos per posar-lo sense
por al centre de les nostres parròquies i comunitats, i concentrar
totes les nostres forces en escoltar bé el que el seu Esperit ens
està dient avui als seus seguidors.

ALEGRES EN L’ESPERANÇA (2 i fi)
Pau ens convida a reconèixer que som pecadors, i que també la nostra manera d’estimar està marcada pel pecat. Al mateix temps, però, ens fa portadors
d’un anunci nou, un anunci d’esperança: el Senyor obre davant nostre un camí
d’alliberament, un camí de salvació. És la possibilitat de viure també nosaltres el
gran manament de l’amor, de convertir-nos en instruments de la caritat de Déu. I
això succeeix quan ens deixem guarir i renovar el cor per Crist ressuscitat. El
Senyor ressuscitat que viu entre nosaltres, que viu amb nosaltres, és capaç de
guarir el nostre cor: ho fa si nosaltres li ho demanem. És ell qui ens permet, malgrat la nostra petitesa i pobresa, experimentar la compassió del Pare i celebrar les
meravelles del seu amor. I s’entén llavors que tot allò que podem viure i fer pels
germans no és altra cosa que la resposta a allò que Déu ha fet i continua fent per
nosaltres. Encara més, és Déu mateix qui, habitant en el nostre cor i en la nostra
vida, continua fent-se proper i servint a tots aquells que trobem cada dia en el
nostre camí, començant pels darrers i els més necessitats en els quals ell, en primer lloc, es reconeix.
L’apòstol Pau, doncs, amb aquestes paraules no vol tant renyar-nos, sinó
més aviat animar-nos a revifar en nosaltres l’esperança. Tots de fet tenim l’experiència de no viure en plenitud o com caldria el manament de l’amor. Però
també aquesta és una gràcia, perquè ens fa comprendre que per nosaltres mateixos no som capaços d’estimar de veritat: necessitem que el Senyor renovi contínuament aquest do en el nostre cor, a través de l’experiència de la seva misericòrdia infinita. És llavors que tornarem a apreciar les petites coses, les coses senzilles, ordinàries; que tornarem a apreciar totes aquestes petites coses de cada dia
i serem capaços d’estimar els altres com els estima Déu, volent el seu bé, és a
dir, que siguin sants, amics de Déu, i estarem contents per la possibilitat de fernos propers a qui és pobre i humil, com Jesús ho fa amb cada un de nosaltres
quan som lluny d’ell, de doblegar-nos davant els peus dels germans com ho fa
ell, Bon Samarità, amb cada un de nosaltres, amb la seva compassió i el seu perdó.
Estimats germans, això que l’apòstol Pau ens ha recordat és el secret —
utilitzo les seves paraules— per estar «amb l’alegria de l’esperança» (cf. Rm
12,12), perquè sabem que en tota circumstància, també en la més adversa, i també a través dels nostres fracassos mateixos, l’amor de Déu mai no falla. I llavors,
amb el cor visitat i habitat per la seva gràcia i la seva fidelitat, vivim en l’alegre
esperança de retornar als germans, per poc que puguem, l’equivalent del que rebem d’ell cada dia.

HORARI DE LES CELEBRACIONS
Diumenge 23 CORBERA: 11’30: A. G. Sta. Rita
Pere Alvarez Alvarez i Fam
2 Diumenge
de Pasqua
GANDESA: 12’30: Fam. Estruel-Mulet
19’00: CONFIRMACIÓ
PINELL: 10’15: Joan Sabate i Marta Sabate

Dilluns 24

GANDESA: 18’30: Fam. Povill-Ribera
Higinio

Dimarts 25
St. Marc

GANDESA: 18’30: Pilar Luz

Dimecres 26

PINELL: 11’00: Acció de Gracies
CORBERA: 17’00:
GANDESA: 10’30: RESIDENCIA
Fam. Garde-Vidal

Dijous 27

GANDESA: 18’30: Pepe i Filomena

Divendres 28 GANDESA:18’30COMENÇA LA NOVENA
CORBERA: 20’00: CONFIRMACIONS

Dissabte 29

CORBERA: 18’00: Olegario i Roseta
GANDESA: 19’00:
PINELL: 20’30:

Diumenge 30 CORBERA : 11’30: Josep Clua
3 Diumenge GANDESA: 12’30: Fam. Fontanet-Vives
de Pasqua
19’30: Acció de Gracies
St. Jordi
PINELL: 10’15: Manuel Amposta i Magdalena
Carbo

