NOTICIARI
•

ECLESIAL

A Corbera el Diumenge 19 la Missa de les 11’30 es farà a
l’Ermita de Santa Madrona, celebrant una festa `popular

•

Els Dies 25 i 26 celebrarem la diada del Seminari així la
col·lecta la destinarem al nostre seminari i seminaristes.

•

El diumenge 26 a Horta de Sant Joan es farà el recés quaresmal, de les 16 a les 18 h. aquest any com que tenim una
missionera el recés ho farà ella, una bona oportunitat de revisar el nostre camí en claus missioners.

•

Al Pinell donar les gracies a les a les institucions i persones
que de una manera o altra van col·laborar en el Bingo del
diumenge 12 i que es va recaudar 380€. Moltes gracies.

•

COL·LECTA DE LA CAMPANYA CONTRA LA FAM
CORBERA: 368’50€
GANDESA: RIFA: 1050€ COL·LECTA: 739.42€= 1789.42€
PINELL: BINGO: 380€ + COL·LECTA: 1450€= 1830€

•

A Gandesa el divendres 24 tindrem el Santíssim exposat
de les 10’30 fins les 19 h, així ens unim a la pregaria que el
Papa Francesc vol, esteu tots invitats a dedicar una estona
del dia al Senyor Jesús.

•

Durant la Quaresma es faran els Via creus:
CORBERA: Els Divendres a les 16’00 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

PARRÒQUIA DE L'ASSUMPCIÓ DE MARIA A GANDESA
Del 19 al 26 de Març de 2017 Núm: 12
Horari despatx: Tots els dies desprès de la Missa
Tel: 977420134
Mn. Jordi: 676575696 centellesllop@hotmail.com
Jn 4, 5-42
L’escena és captivadora. Cansat de caminar, Jesús s’asss’asseu al costat del pou de Jacob. Aviat arriba una dona a trtreure’n aigua. Pertany a un poble semipagà, menyspreat pels
jueus. Amb tota espontaneïtat, Jesús inicia el
diàleg amb ella. No sap
mirar ningú amb menyspreu, sinó amb tendresa
gran. «Dóna’m aigua».
La dona queda sorpresa. Com s’atreveix a
entrar en contacte amb
una samaritana? Com es
rebaixa a parlar amb
una dona desconeguda?
Les paraules de Jesús la
sorprendran
encara
més: «Si sabessis quin és el do de Déu i qui és el qui et diu:
Dóna’m aigua, ets tu qui li n’hauries demanada, i ell t’hauria
donat aigua viva».

Missatge del sant pare Francesc per a la Quaresma 2017 (3)

La paraula és un do. L’altre és un do
2.- El pecat ens encega
La paràbola és despietada en mostrar les contradiccions en què es troba el ric (cf.
v. 19). Aquest personatge, al contrari que el pobre Llàtzer, no té un nom, se’l
qualifica només com ric. La seva opulència es manifesta en la roba que porta,
d’un luxe exagerat. La porpra, efectivament, era molt valuosa, més que no pas la
plata i l’or, i per això estava reservada a les divinitats (cf. Jr 10,9) i als reis (cf. Jt
8,26). La tela era d’un lli especial que contribuïa a donar a l’aspecte un caràcter
gairebé sagrat. Per tant, la riquesa d’aquest home és excessiva, també perquè
l’exhibia de manera habitual tots els dies: «Celebrava cada dia festes esplèndides» (v. 19). En ell s’entreveu de manera patent la corrupció del pecat, que es
realitza en tres moments successius: l’amor al diner, la vanitat i la supèrbia (cf.
Homilia, 20 setembre 2013).
L’apòstol Pau diu que «l’amor al diner és l’arrel de tots els mals» (1Tm
6,10). Aquesta és la causa principal de la corrupció i font d’enveges, plets i recels. El diner pot arribar a dominar-nos fins a convertir-se en un ídol tirànic (cf.
Exh. Ap. Evangelii gaudium, 55). En comptes de ser un instrument al nostre servei per a fer el bé i exercir la solidaritat amb els altres, el diner pot sotmetre’ns, a
nosaltres i a tot el món, a una lògica egoista que no deixa lloc a l’amor i impedeix la pau.
La paràbola ens mostra com la cobdícia del ric el fa vanitós. La seva personalitat es desenvolupa en l’aparença, a fer veure als altres allò que ell es pot
permetre. Però l’aparença amaga un buit interior. La seva vida està presonera de
l’exterioritat, de la dimensió més superficial i efímera de l’existència (cf. ibid.,
62).
L’esglaó més baix d’aquesta decadència moral és la supèrbia. L’home ric
es vesteix com si fos un rei, simula les maneres d’un déu, oblidant que és simplement un mortal. Per a l’home corromput per l’amor a les riqueses, no hi ha altra
cosa que el propi jo, i per això les persones que estan al seu voltant no mereixen
la seva atenció. El fruit de l’afecció al diner és una espècie de ceguesa: el ric no
veu el pobre famolenc, ple de nafres i prostrat en la seva humiliació.
Quan mirem aquest personatge s’entén per què l’Evangeli condemna amb
tanta claredat l’amor i el diner: «Ningú no pot servir dos senyors, perquè si estima l’un, avorrirà l’altre, i si fa cas de l’un, no en farà de l’altre. No podeu servir
alhora Déu i el diner» (Mt 6,24).

HORARI DE LES CELEBRACIONS
Diumenge 19
3 Diumenge
de Quaresma
St. Josep

CORBERA: 11’30: Josep Mª Clua i Fam /
Josep i Fina / Fam. Descarrega
GANDESA: 12’30: Josep Auba
Pepita Barrubes
19’00: Fam. Grau-Baulo
Teresa Dalmases
PINELL: 10’15: Fam. Aladill-Serres

Dilluns 20

GANDESA: 18’30: Mª Teresa Elias Pla

Dimarts 21

GANDESA: 18’30: Fam. Uguet-Suñe
PINELL: 11’00:

Dimecres 22

CORBERA: 17’00:
GANDESA: 10’30: Fam. Ruana-Soro

Dijous 23

GANDESA: 18’30: Fam. Auba-Pedriola

Divendres 24

GANDESA: 10’30: Fam Povill-Ribera

Dissabte 25

CORBERA: 18’00: Pere Alvarez Alvarez i
Fam
GANDESA: 19’00: Maria Alcoverro
PINELL: 20’00:

Diumenge 26
4 Diumenge
de Quaresma

CORBERA : 11’30: A. G. Sta. Rita
GANDESA: 12’30:
19’00:
PINELL: 10’15:

