NOTICIARI
•

•

ECLESIAL

ENTERRAMENT:
A la Comunitat de Gandesa:
Miquel Auba Sabate 84a. (12/1)
Teresa Marti Terrats 81a. (13/1)
Que descansin 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 20 al 27 de Gener de 2019 Núm: 4
Horari despatx: Tots els dies desprès de la Missa
Tel: 977420134
Mn. Jordi: 676575696 centellesllop@hotmail.com

Jn. 2, 1-12
Hi havia un casament a Galilea. Així comença aquest relat en el
qual se’ns diu una cosa inesperada i sorprenent. La primera intervenció
pública de Jesús, l’Envia’t de Déu, no té res de religiós. No s’esdevé en
un lloc sagrat. Jesús inaugura la seva activitat profètica «salvant» una
festa de noces que podia haver acabat molt malament.
En aquelles aldees
pobres de Galilea, la festa
de les noces era la més
apreciada per tothom. Durant diversos dies, familiars i amics acompanyaven
els nuvis menjant i bevent
amb ells, ballant danses
festives i cantant cançons
d’amor.
Els evangelis presenten Jesús concentrat, no en la religió sinó en
la vida. No és només per a persones religioses i piadoses. És també per
als que viuen decebuts per la religió, però senten necessitat de viure de
manera més digna i més feliç. Per què? Perquè Jesús encomana fe en
un Déu en el qual es pot confiar i amb el qual es pot viure amb alegria,
i perquè atreu cap a una vida més generosa, moguda per un amor solidari.

El desig d’una vida plena

(2 i fi)

Com es passa de la joventut a la maduresa? Quan es comença a acceptar
els propis límits. Hom es converteix en adult quan es relativitza i es pren consciència del «que ens manca» (cf. v. 21). Aquest home es veu obligat a reconèixer
que tot el que pot «fer» no supera un «sostre», no va més enllà d’un marge.
Que n’és, de bonic, ser homes i dones! Que n’és, de bonica, la nostra existència!
Tanmateix hi ha una veritat que en la història dels últims segles l’home s’ha negat sovint a acceptar amb tràgiques conseqüències: la veritat de les seves pròpies
limitacions.
Jesús, en l’Evangeli, diu una cosa que ens pot ajudar: «No us penseu que
he vingut a anul·lar els llibres de la Llei o dels Profetes; no he vingut a anul·larlos sinó a dur-los a la plenitud» (Mt 5,17). El Senyor Jesús dona la plenitud, ha
vingut per això. Aquell home devia arribar al límit d’un salt, on s’obre la possibilitat de deixar de viure per si mateix, de les pròpies obres, dels propis béns i —
només perquè manca la vida plena— de deixar-ho tot per seguir el Senyor. Mirant-ho bé, en la invitació final de Jesús —immensa, meravellosa— no hi ha una
proposta de pobresa, sinó de riquesa, l’autèntica: «Només et falta una cosa: vés,
ven tot el que tens i dóna-ho als pobres, i tindràs un tresor al cel. Després vine i
segueix-me» (v. 21).
Qui, podent triar entre un original i una còpia, triaria la còpia? Aquest és el
repte: trobar l’original de la vida, no la còpia. Jesús no ofereix cap succedani,
sinó la vida autèntica, amor autèntic, riquesa autèntica! Com podran els joves
seguir-nos en la fe si no ens veuen triar l’original, si ens veuen acostumats a les
mitges mesures? És dolent trobar cristians que viuen a mitges, cristians —em
permeto la paraula— «nans»; creixen fins una certa alçada i després no; cristians
amb el cor encongit, tancat. És dolent trobar això. Pren l’exemple d’algú que et
convida a anar «més enllà», a un «encara més», a créixer una mica. Sant Ignasi
ho anomenava el «més», «el foc, el fervor de l’acció, que sacseja els endormiscats».
El camí del que falta passa per allò que hi ha. Jesús no ha vingut a abolir la
Llei o els Profetes sinó a complir. Hem de partir de la realitat per fer el salt a
«allò que manca». Hem de mirar el que és ordinari per obrir-nos al que és extraordinari.
En aquestes catequesis agafarem les dues taules de Moisès com a cristians,
agafats de la mà de Jesús, per passar de les il·lusions de la joventut al tresor que
hi ha al cel, seguint-lo. Descobrirem, en cadascuna d’aquestes lleis, antigues i
sàvies, la porta oberta del Pare que és al cel perquè el Senyor Jesús, que l’ha creuada, ens porti a la vida autèntica. La seva vida. La vida dels fills de Déu.

HORARI DE LES CELEBRACIONS
Diumenge 20 CORBERA: 11’00: Antonio i Antonieta / Jo2 Diumenge sep Mª Clua i Carmen Diego / Antonia
duran l’any
GANDESA: 12’00: Magda Castell Sanmarti
19’00: Fam. Martinez-Bolta
PINELL: 17’15:

Dilluns 21

GANDESA: 18’30: Fam. Uguet-Suñe

Dimarts 22

GANDESA: 18’30: Teresa Sabate
PINELL: 11’00:

Dimecres 23 CORBERA: 17’00:
GANDESA: 10’30:

Dijous 24

GANDESA: 18’30: Fam. Povill-Ribera

Divendres 25 GANDESA: 18’30:
Dissabte 26

CORBERA: 18’00: Pere Alvarez Alvarez i
Fam / Josefina Clua Julia (A.O.) / Francisco /
A. G. Sta. Rita
GANDESA: 19’00: Fam. Garde-Vidal
PINELL: 20’00: Fam. Sabate-Monreal

Diumenge 27 CORBERA: 11’30: Joaquin Foz
3 Diumenge
GANDESA: 12’30: Pepe i Filomena
duran l’any
19’00: Acció de Gracies
PINELL: 11’15:

