NOTICIARI
•

•

•

ECLESIAL

ENTERRAMENTS:
A la Comunitat de Corbera d’Ebre:
Juan Bautista Clua Domènech 65a. (3/3)
Que descansi 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 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

•

A Pinell els dies 4 i 5 de la Col·lecta per les obres Parroquials em recaudat 180€. Moltes Gracies

•

A Corbera comença la Novena a Santa Madrona: el Dilluns
6 a les 16 a la Parròquia i el Dimarts 7 a l’Ermita a les
15’45. Que siguin dies de pregaria i d'acció de Gracies.

•

A Pinell este diumenge 12 el Bingo que es farà part dels diners els destinaran per Mans Unides, gracies a la Associació de Jubilats i a tots el col·laboradors.

•

A Corbera el Dimecres 16h. la Missa es farà a les 16h. A
l'Ermita de Santa Madrona i el Diumenge 19 a les 11’30 també a l’Ermita.

PARRÒQUIA DE L'ASSUMPCIÓ DE MARIA A GANDESA
Del 12 al 19 de Març de 2017 Núm: 11
Horari despatx: Tots els dies desprès de la Missa
Tel: 977420134
Mn. Jordi: 676575696 centellesllop@hotmail.com
Mt. 17, 1-9

El centre d’aquest relat complex, anomenat tradicionalment la «transfiguració de Jesús», l’ocupa una veu que
ve d’un estrany «núvol lluminós», símbol que s’empra en la
Bíblia per parlar de la presència sempre misteriosa de
Déu, que se’ns manifesta i, a la vegada, se’ns oculta.
La veu diu aquestes
paraules: «Aquest és el
meu Fill, el meu estimat,
en qui m’he complagut;
escolteu-lo». Els deixebles no han de confondre Jesús amb ningú, ni
tan sols amb Moisès i
Elies, representants i
testimonis de l’Antic
Testament.
Només Jesús és el Fill estimat de Déu, el que té el
seu rostre «resplendent com el sol».

Missatge del sant pare Francesc per a la Quaresma 2017 (2)

La paraula és un do.
L’altre és un do

HORARI DE LES CELEBRACIONS
Diumenge 12
2 Diumenge
de Quaresma

1.- L’altre és un do

La paràbola comença presentant els dos personatges principals, però
el pobre és el qui trobem descrit amb més detall: ell es troba en una situació desesperada i no té força ni per aixecar-se, està ajagut a la porta del ric
i menja les engrunes que cauen de la seva taula, té nafres per tot el cos i
els gossos vénen a llepar-les-hi (cf. v. 20-21). El quadre és fosc, i l’home,
degradat i humiliat.

CORBERA: 11’30: Joaquin Foz
Fam. Clua-Julià
GANDESA: 12’30: Fam. Vidal-Maña
19’00: Marga Miquel
PINELL: 10’15; Josep Mª i Moises

Dilluns 13

GANDESA: 18’30: Fam. Iser-March

Dimarts 14

GANDESA: 18’30: Pepito Povill
PINELL: 11’00:

L’escena resulta encara més dramàtica si considerem que el pobre es
diu Llàtzer: un nom ple de promeses, que significa literalment ‘Déu ajuda’. Aquest no és un personatge anònim, té trets concrets i es presenta com
algú amb una història personal. Mentre que per al ric és com si fos invisible, per a nosaltres és algú conegut i gairebé familiar, té un rostre i, com a
tal, és un do, un tresor de valor incalculable, un ésser estimat, recordat per
Déu, encara que la seva condició concreta sigui la d’una desferra humana
(cf. Homilia, 8 gener 2016).

Dimecres 15
Sta. Madrona

Llàtzer ens ensenya que l’altre és un do. La relació justa amb les
persones consisteix a reconèixer amb gratitud el seu valor. Fins i tot el
pobre a la porta del ric no és una càrrega molesta, sinó una crida a convertir-se i a canviar de vida. La primera invitació que ens fa aquesta paràbola
és a obrir la porta del nostre cor a l’altre, perquè cada persona és un do,
tant si és un veí nostre com si és un pobre desconegut. La Quaresma és un
temps propici per obrir la porta a qualsevol necessitat i reconèixer en ell o
en ella el rostre de Crist. Cada un de nosaltres els trobem en el nostre camí. Cada vida que trobem és un do i mereix acolliment, respecte i amor.
La Paraula de Déu ens ajuda a obrir els ulls per acollir la vida i estimar-la,
sobretot quan és dèbil. Però per a fer això cal prendre’s seriosament també
allò que l’Evangeli ens revela sobre l’home ric.

Dissabte 18

CORBERA: 16’00: Fam. Diego-Vernet / A.
G. / Sisco Borras
GANDESA: 10’30: Fam. Ochotorena

Dijous 16
Divendres 17

GANDESA: 18’30: Acció de Gracies
GANDESA: 18’30: Fam Monner-Catala
CORBERA: 18’00: Fam. Cortiella
Nativitat
GANDESA: 19’00: Fam. Montañes-Borras
PINELL: 20’00:

Diumenge 19
3 Diumenge
de Quaresma

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

