NOTICIARI
•

•

ECLESIAL

Bateig:
A la Comunitat de Corbera:
Queralt Colat Gisbert (6/10)
Benvinguda a la Comunitat.
A Corbera d’Ebre el Dilluns 15 Festa de Santa Teresa de Jesús a
les 5´30 del Mati es farà l’Aurora a Santa Teresa, esteu invitats.

•

A Gandesa el diumenge 21 pel mati no es farà Missa i a la tarda
es farà a les 18 h., així podem participar en els actes de la Boda
Reial.

•

Del 25 al 28 a Mora la Nova es fa la Fira, al Salo Parroquial, com
cada any; es fa la Tómbola de Mans unides Campanya contra la
Fam. Els anem participem

•

A Gandesa les zeladores del Apostolat de l'Oració poden passar pel
despatx Parroquial a buscar la Loteria, també la poden comprar al
Mossèn.

•

Si alguna persona vol que els seus donatius constin per la declaració
de la renta, que parlin amb el Mossèn, ja que la legislació ha canviat
i el procés es diferent de com ho fèiem fins ara.

•

Si hi ha alguna parella que te intencions de casar-se. per l’Església,
durant l’any 2019, que parli amb el Mossèn.

•

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

PARRÒQUIA DE L'ASSUMPCIÓ DE MARIA A GANDESA
Del 14 al 21 d’Octubre de 2018
Núm:42
Horari despatx: Tots els dies desprès de la Missa
Tel: 977420134
Mn. Jordi: 676575696 centellesllop@hotmail.com

Mc. 10, 17-30
Abans que es posi en camí, un desconegut s’acosta a Jesús
corrent. Pel que sembla té pressa per resoldre el seu problema:
«¿Què haig de fer per a posseir la vida eterna?». No li preocupen
els problemes d’aquesta vida. És ric. Ho té tot resolt.
Jesús el posa davant
la Llei de Moisès. Curiosament, no li recorda els
deu manaments, sinó només els que prohibeixen
actuar contra el proïsme.
El jove és un home bo,
observant fidel de la religió jueva: «Tot això ho
he complert des de jove».
Jesús se’l queda mirant amb afecte. És admirable la vida d’una persona que no ha fet mal a ningú. Jesús el vol atreure ara
perquè col·labori amb ell en el seu projecte de fer un món més humà, i li fa una proposta sorprenent: «Només et falta una cosa: vés,
ven tot el que tens i dóna-ho als pobres… i després vine i segueixme».

45 ROMERIA A MONTSERRAT
(ARXIPRESTAT DE LA TERRA ALTA)
16-17-18 DE NOVEMBRE DE 2018
“Sota la vostra protecció ”
Podeu apuntar a la vostra parròquia
fins el 28 d’Octubre

HORARI DE LES CELEBRACIONS
Diumenge 14 CORBERA: 11’30: Joaquin Foz
28 Diumenge
GANDESA: 12’30: Pepito Povill
durant l’Any
19’00:
PINELL: 10’15: Lluis i Joaquina
Teresa Cugat i Teresa Espinos

Dilluns 15

GANDESA: 18’30: Fam. Ochotorena

Dimarts 16

PINELL :11’00:
GANDESA: 18’30: Fam. Martinez– Bolta

Dimecres 17 CORBERA: 17’30:
GANDESA: 10’30: Fam. Monner-Catala

Dijous 18

GANDESA: 18’30: Fam. Montañes-Borras

Divendres 19 GANDESA: 18’30: Fam. Grau-Baulo
Dissabte 20

Preus:

CORBERA: 18’00: C. A. Carmen Diego
Alvarez
GANDESA: 19’00:

3 dies---- bus 30€ + cel·les 58€= 88€
2 dies---- bus 30€ + cel·les 38€= 68€
1 dia---- bus 30€

PINELL: 20’30:

Diumenge 21 CORBERA: 11’30:Josep Mª Clua i Carmen
29 Diumenge Diego / Pere Alvarez Alvarez i Fam
durant l’Any GANDESA: 12’30: NO MISSA
18’00: Fam. Uguet-Suñe
Benita Miralles
PINELL: 10’15:

