NOTICIARI
•

ECLESIAL

Els dies 18 i 19 la Col·lecta la destinarem,m per la Campanya de
Germanor, per l’autofinanciació de l’Església

•

A Corbera el diumenge 26 a les 11’30 celebrarem la Festa de la
Gent Gran en la celebració de l’Eucaristia i el dinar de Germanor,
que siguin dia ple de experiències.

•

El diumenge 26 de Novembre a la Parròquia de Bot es farà una trobada de la Hospitalitat de Lourdes, esta trobada consistirà: Celebració de la Missa a les 12, en acabar processo del santíssim i benedicció dels malats i acabarem amb un dinar de germanor a Can Josep de Bot. Els interessats podeu posar-vos en contacte amb Pere
Pellissa del Pinell als telèfons 977426158 / 699710904. El preu del
dinar es de 20€

•

A Gandesa que sapigueu que esta a la venda el numero de loteria
de Nadal del Sagrat Cor de Jesús, ho podeu demanar a les zeladores o al Mossèn.

•

Si alguna parella te intenció de casar-se per l’Església durant l’any
2018, que es posi en contacte amb el Mossèn.

.
•

Hi ha molta gent que resa, cada dia, Laudes (Oració del Mati) i Vespres (Oració de la Tarde) hi ha una aplicació per a mòbil Android
anomenada “litúrgica de les hores cpl”, es molt interessant. Us animo a fer-ho. Si voleu jo us explica es molt senzill i sobre tat es la
Oració de l'Església

•

Si algú vol intencions de missa per a Difunts, Accio de Gracies o de
Petició podeu parlar amb el Mossèn.

PARRÒQUIA DE L'ASSUMPCIÓ DE MARIA A GANDESA
Del 19 26 de Novembre de 2017
Núm: 47
Horari despatx: Tots els dies desprès de la Missa
Tel: 977420134
Mn. Jordi: 676575696 centellesllop@hotmail.com
Mt. 25, 14-30

. Malgrat la seva aparent innocència, la paràbola dels talents conté una

càrrega explosiva. És sorprenent de veure que el tercer criat és condemnat
sense haver comès cap acció dolenta. El seu únic error consisteix a no fer
res: no arrisca el seu talent, no el fa fructificar, el conserva intacte en un
lloc segur.
El missatge de Jesús
és clar. No al conservadorisme, sí a la
creativitat. No a una
vida estèril, sí a la
resposta activa a
Déu. No a l’obsessió
per la seguretat, sí a
l’esforç arriscat per
transformar el món.
No a la fe enterrada
sota el conformisme,
sí a la feina compromesa a obrir camins
al regne de Déu.

El gran pecat dels seguidors de Jesús pot ser sempre el de no arriscar-se a
seguir-lo de manera creativa. És significatiu observar el llenguatge que s’ha
emprat entre els cristians al llarg dels anys per veure en què hem centrat
amb freqüència l’atenció: conservar el dipòsit de la fe; conservar la tradició;
conservar els bons costums; conservar la gràcia; conservar la vocació…

HORARI DE LES CELEBRACIONS
Diumenge 19 CORBERA: 11’30: Josep Mª Clua i Carmen
33 Diumenge Diego / A. G. Sta. Rita
durant l’Any
GANDESA: 12’30: Fam. Montañes-Borras
19’00: Fam. Grau-Baulo
PINELL: 10’15: Llorenç

Dilluns 20

GANDESA: 18’30:

Dimarts 21

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

Dimecres 22 CORBERA: 17’00: Fam. Alvarez-Martell
GANDESA: 10’30: Fam. Ruana-Soro

Dijous 23

GANDESA: 18’30:

Divendres 24 GANDESA: 18’30: Fam. Povill-Ribera
Dissabte 25 CORBERA: 18’00: Pere Alvarez Alvarez i
Fam
GANDESA: 19’00:
PINELL: 20’00:

Diumenge 26 CORBERA :11’30:
Jesucrist,
GANDESA: 12’30:
Rei de tot
19’00: Fam. Grade-Vidal
el món
Conxa Barcelona
PINELL: 10’15: Llorenç

