NOTICIARI

ECLESIAL

•

ENTERRAMENT:
A la Comunitat de Gandesa:
Mariano Vilella Portoles 92a. (3/1)
Que descansi en Pau.

•

BENEDICCIÓ ANIMALS SANT ANTONI
CORBERA: Diumenge 20
11 Missa
11’30: Benedicció
GANDESA: Diumenge 20
10’15 benedicció animals i coques
12: Missa
12’45: Rifa tocinet
PINELL: Dissabte 19
12: Benedicció
12’30: Missa

•

A Gandesa, com cada any per la festa de Sant Antoni, es farà la
rifa del Tocinet; els diner aniran per Mans Unides Campanya
contra la Fam. Podeu compara els números a les botigues del pobles.

•

Durant tot el mes de Gener lo que recollirem a les bústies de Càritas
aniran destinades a Càritas Indonèsia, per ajudar a la catàstrofe del
tsunami.

•

Si alguna Parella te intenció de Casar-se per l’Església, que parli
amb el Mossèn , per organitzar el diàlegs prematrimonial.

•

Recordar que per a ser Padrí de Baptisme es te que estar batejat i
confirmat.

•

Si alguna persona vol Misses d'acció de gràcies, petició per algun
difunt que passi a parlar amb el Mossèn.

PARRÒQUIA DE L'ASSUMPCIÓ DE MARIA A GANDESA
Del 13 al 20 de Gener de 2019 Núm: 3
Horari despatx: Tots els dies desprès de la Missa
Tel: 977420134
Mn. Jordi: 676575696 centellesllop@hotmail.com

Lc. 3, 15-22
El Baptista no permet que la gent el confongui amb el
Messies. Coneix els seus límits i els reconeix. Hi ha algú més
fort i decisiu que ell. L’únic que el poble ha d’acollir. La raó és
clara. El Baptista els ofereix un baptisme d’aigua. Només Jesús,
el Messies, els «batejarà amb l’Esperit Sant i amb foc».
Segons el parer de no
pocs observadors, el problema
més gran de l’Església d’avui
és «la mediocritat espiritual».
L’Església no posseeix el vigor espiritual que necessita
per enfrontar-se als reptes del
moment actual. Cada vegada
és més patent. Necessitem ser
batejats per Jesús amb el seu
foc i el seu Esperit.
A nosaltres se’ns demana començar la reacció. El millor
que podem deixar en herència a les futures generacions és un
amor nou a Jesús i una fe més centrada en la seva persona i el
seu projecte. La resta és més secundari. Si viuen des de l’perit de Jesús, trobaran camins nous.

El desig d’una vida plena

(1)

Els manaments de la llei de Déu. Per introduir-lo agafem el tema del
cant que acabem d’escoltar: l’encontre entre Jesús i un home —és un jove— que, de genolls, li pregunta com podem aconseguir la vida eterna (cf.
Mc 10,17-21). I en aquella pregunta hi ha el repte de tota existència, també de la nostra: el desig d’una vida plena, infinita. Però com ho hem de fer
per arribar-hi? Quin camí s’ha de recórrer? Viure de veritat, viure una
existència noble… Quants joves volen «viure» i després es destrueixen
cercant coses efímeres.
Alguns pensen que és millor frenar aquest impuls —l’impuls de viure— perquè és perillós. Diria, especialment als joves: el nostre pitjor enemic no són els problemes reals, malgrat que són greus i tràgics: el perill
més gran de la vida és un mal esperit d’adaptació que no és ni mansuetud
ni humilitat, sinó mediocritat, pusil·lanimitat. Un jove mediocre és un jove
amb futur o no? No! Es queda allí, no creix, no tindrà èxit. La mediocritat
o la pusil·lanimitat. Aquells joves que tenen por de tot: «No, sóc així…»
Aquests joves no tiraran endavant. Suavitat, força i gens de pusil·lanimitat, gens de mediocritat. El beat Pier Giorgio Frassati —que era
un jove— deia que cal viure, no sobreviure. Els mediocres sobreviuen.
Viure amb la força de la vida. Hem de demanar al Pare del cel pels joves
d’avui dia el do de la sana inquietud. Però, a casa, a les vostres cases, en
cada família, quan veieu un jove que es passa tot el dia assegut, a vegades
la mare i el pare pensen: «Aquest està malalt, té alguna cosa», i el porten
al metge. La vida del jove és tirar endavant, ser inquiet, la sana inquietud,
la capacitat de no acontentar-se amb una vida sense bellesa, sense color.
Si els joves no tenen gana d’una autèntica vida, em pregunto, on va la humanitat? On va la humanitat amb joves quiets sense inquietuds?
La pregunta d’aquell home de l’Evangeli que hem sentit és dins de
cadascun de nosaltres: com trobar la vida, la vida en abundància, la felicitat? Jesús respon: «Ja saps els manaments» (v. 19), i cita una part del Decàleg. És un procés pedagògic amb el qual Jesús vol guiar-nos a un lloc
concret; de fet ja es veu clarament, amb la seva pregunta, que aquell home
no té una vida plena, vol més, està inquiet. Per tant què he d’entendre?
Diu: «Mestre, tot això ja ho he complert des de jove» (v. 20).

HORARI DE LES CELEBRACIONS
Diumenge 13 CORBERA: 11’30: C.A. Teresina Alvarez
Baptisme
GANDESA: 12’30: Fam. Vidal-Maña
del
Juan Pedro Garcia
Senyor
19’00:
PINELL: 10’15: Fernanda

Dilluns 14

GANDESA: 18’30:Pepito Povill

Dimarts 15

GANDESA: 18’30: Fam. Ochotorena
PINELL: 11’00:

Dimecres 16 CORBERA: 17’00:
GANDESA: 10’30:

Dijous 17

GANDESA: 18’30: Fam. Monner-Catala

Divendres 18 GANDESA: 18’30: Fam. Montañes-Borras
Dissabte 19

CORBERA: 18’00: A. G. St. Jusdas Tadeo
GANDESA: 19’00: Fam. Grau-Baulo
PINELL: 12’30: Joan i Marta Sabate

Diumenge 20 CORBERA: 11’00: Josep Mª Clua i Carmen
2 Diumenge Diego
duran l’any
GANDESA: 12’00:
19’00: Fam. Martinez-Bolta
PINELL: 17’15:

