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ECLESIAL

ENTERRAMENTS
A la Comunitat del Pinell
Cinta Borras Amposta 96a. (19/2)
A la Comunitat de Gandesa:
Carmen Monne Terrats 93a. (20/2)
Juaniya Serres Sole 81a. (21/2)
Maria Serres Fontanet 97a. (21/2)
Que descansin en Pau
A Corbera el diumenge dia 3 ha començat els Set Diumenges de
Sant Josep a les 5 de la Tarda.
El Dimecres 6 encetem la Santa Quaresma mireu els horaris de les
Misses amb la Imposició de la Cendra, i recordem les normes del
Dejuni i Abstinència
A Corbera el dimecres 6 encetarem la Novena a Santa Madrona
a les 16 h, i el Dijous 7 a les 15’45 a l’Ermita de Santa Madrona
VIA-CREUS durant la Quaresma
CORBERA: Divendres a les 15 h. al calvari
Diumenges a les 16 a l’Església.
GANDESA: Divendres en acabar la Missa
Diumenges a les 18 h.
PINELL: Els dimarts en acabar la Missa

PARRÒQUIA DE L'ASSUMPCIÓ DE MARIA A GANDESA
Del 3 al 10 de Març de 2019
Núm: 10
Horari despatx: Tots els dies desprès de la Missa
Tel: 977420134
Mn. Jordi: 676575696 centellesllop@hotmail.com

Lc. 6, 39-45

El cec que pretén conduir a un altre cec en el camí amaga una tendència de domini. El que sembla amor -ajudar un necessitat- s'identifica
amb un tret d'egoisme: guiant el cec em comporto com a amo del seu
destí. El vell refrany assenyala ja la ridiculesa de la pretensió del primer
cec: tots dos acabaran caient dins el forat.
En canvi Jesús, el mestre veritable, no ha volgut arrogar-se el dret de guiar en el
camí el cec i dominar-lo. No
jutja els altres, sinó que els
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Recordar que per a ser Padrí de Baptisme es te que estar batejat i
confirmat.

ajuda; no intenta treure profit

Si alguna persona adulta no ha rebut el Sagrament de la Confirmació i el vol rebre, que parli amb el Mossèn

que té.

Estem a les portes de la Quaresma un temps important per la nostra
vida de cristiana, en este temps podríem aprofundir en la Pregària,
per això us recomano els fer la litúrgia de les Hores, que es una pregària de l’Església, si tenim mòbil podem descarregar la Aplicació
“litúrgia de les hores cpl”, o podeu preguntar al Mossèn.

d'ells, sinó que els ofereix allò

L'evangeli d'avui ens convida a mirar el món i als altres amb la mateixa mirada de Jesús: una mirada de benevolència. Ser benèvol, vol dir
trobar excuses, o ser indiferent, o ser ingenu? Això seria oblidar que
aquesta paraula comprèn dos termes: bé i voler. Ser benèvol significa
també: descobriu-vos com a responsables, sigueu bons, vigilants, denuncieu les il·lusions, els valors falsos, les dites enganyoses. La benevolència és una responsabilitat i l'assumpció d'un deure.

NORMES SOBRE EL DEJUNI I L’ABSTINÈNCIA
Durant la Quaresma, en la qual el poble cristià es prepara per celebrar la Pasqua i renovar la pròpia participació en
aquests misteri, es recomana vivament a tots els fidels que
cultivin l’esperit penitencial, no sols internament i individualment, sinó també externament i social; aquest esperit penitencial pot expressar-se per una major austeritat de vida, per les
diverses practiques que desprès s’indiquen a propòsit dels
divendres de l’any i per iniciatives de caritat i ajuda als més
necessitats portades a terme, com a comunitat cristiana, a
traves de les Parròquies, de Càritas o d’altres institucions similars.
El Dimecres de Cendra, començament la Quaresma, i el Divendres Sant, memòria de la Passió i Mort de nostre Senyor Jesucrist, són dies de DEJUNI I ABSTINÈNCIA. Els altres divendres
de Quaresma són també dies d’abstinència, la qual consisteix a no
menjar carn, segons antiga pràctica del poble cristià. A més, és
aconsellable i mereixedor de lloança que, per tal de manifestar l’esperit de penitència pròpia de la Quaresma, els fidels es privin de despeses supèrflues, com son, per exemple, les menges o begudes costoses, els espectacles i les diversions.
El altres divendres de l’any, l’abstinència pot ser substituïda,
segons la lliure voluntat dels fidels, per qualsevol de les següents
pràctiques recomanades per l’Església: lectura de la sagrada Escriptura, almoina (en quantitat que cadascú cregui convenient en consciència), altres obres de caritat (visita als malalts o afligits), obres de
pietat (participar en la santa missa, resar el rosari, etc.) i mortificacions corporals.
La llei de l’abstinència obliga tots els hagin complert 14
anys. La del dejuni, tots els majors d’edat fins que hagin complert
els 59 anys.

HORARI DE LES CELEBRACIONS
Diumenge 3
8 Diumenge
duran l’any

CORBERA: 11’30: Josep / Anita Diego /
Fam. Vela-Clua-Girones / Mn. Redento Conesa
GANDESA: 12’30: Mn. Redento Conersa /
Fam. Rabasa-Serres
19’00: Pere Vilella
PINELL: 10’15: Fam. Borrull-Alcon

Dilluns 4

GANDESA: 18’30: Fam. Pellicer-Todo

Dimarts 5

GANDESA: 18’30: Acció de Gràcies
PINELL: 11’00:

Dimecres 6
CENDRA

CORBERA: 18’00: Apostolat Oracio
GANDESA: 19’00: Salvadó Povill
PINELL: 20’30:

Dijous 7
Divendres 8
Dissabte 9

GANDESA: 18’30: Sofia Ribera
GANDESA: 18’30: Enrique i Mª Espina
CORBERA: 18’00: A. G. Mare de Déu dels
Dolors / A.G. Sant Judes Tadeo
GANDESA: 19’00: Sisco Auba
PINELL: 20’00:

Diumenge 10 CORBERA: 11’30: Joaquin Foz
1 Diumenge GANDESA: 12’30: Fam. Vidal-Maña
de Quaresma
19’00: Joan Meix / Fam. GardeVidal / Fam. Altadill-Torne
PINELL: 10’15:

