NOTICIARI
•

ECLESIAL

ENTERRAMENTS
A la Comunitat de Gandesa:
Bertomeu Hostau Badoquio 92 a. (1/3)
Pilar Monne Terrats 98a. (3/3)
Que descansin en Pau

•

A Corbera el diumenge dia 3 ha començat els Set Diumenges de
Sant Josep a les 5 de la Tarda.

•

A Pinell el diumenge 10 al bingo col·laboraran el Mans Unides.
Moltes Gràcies

•

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

•

A Corbera el Divendres 15 a les 16 h. celebrarem la Missa d'acabament de la Novena al ’Ermita, i el Diumenge 17 a les 11’30 la
Missa dominical en honor a Santa Madrona

•

VIA-CREUS durant la Quaresma
CORBERA: Divendres a les 16 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

•

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

•

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.

PARRÒQUIA DE L'ASSUMPCIÓ DE MARIA A GANDESA
Del 10 al 17 de Març de 2019
Núm: 11
Horari despatx: Tots els dies desprès de la Missa
Tel: 977420134
Mn. Jordi: 676575696 centellesllop@hotmail.com

Lc. 4, 1-13
Les primeres generacions cristianes es van interessar molt per les
proves que va haver de superar Jesús per mantenir-se fidel a Déu i per viure sempre col·laborant en el seu projecte d’una vida més humana i més
digna per a tothom.
El relat de
les temptacions
de Jesús no és un
episodi aïllat, que
s’esdevé en un
moment i en un
lloc determinat.
Lluc ens adverteix que, en acabar
aquestes
temptacions «el
dimoni va marxar
fins a una altra
ocasió».
Les
temptacions tornaran a la vida de Jesús i a la dels seus seguidors.
Per això, els evangelistes col·loquen el relat abans de narrar
l’activitat profètica de Jesús. Els seus seguidors han de conèixer bé aquestes temptacions des del començament, ja que són les mateixes que ells
hauran de superar al llarg dels segles si no volen desviar-se d’ell.

MISSATGE DEL SANT PARE
PER A LA QUARESMA DE 2019 (1)
«Tot l’univers creat està atent esperant que es reveli
d’una vegada la glorificació dels fills de Déu» (Rm 8,19)

HORARI DE LES CELEBRACIONS
Diumenge 10 CORBERA: 11’30: Joaquin Foz
1 Diumenge GANDESA: 12’30: Fam. Vidal-Maña
de Quaresma
19’00: Pere Vilella / Joan Meix /

Estimats germans i germanes:

Fam. Garde-Vidal / Fam. Altadill-Torne

Cada any, a través de la Mare Església, Déu «ens concedeix d’esperar cada any
amb alegria i conversió de cor la celebració de la Pasqua. Així donats més intensament a l’amor i al servei dels germans arribarem a ser plenament fills de Déu
per una participació més assídua dels sagraments que ens han donat la vida» (Prefaci I de Quaresma). D’aquesta manera podem caminar, de Pasqua en
Pasqua, cap al compliment d’aquella salvació que ja hem rebut gràcies al misteri
pasqual de Crist: «Hem estat salvats, però només en esperança» (Rm 8,24).
Aquest misteri de salvació, que ja obra en nosaltres durant la vida terrena, és un
procés dinàmic que inclou també la història i tota la creació. Sant Pau arriba a
dir: «Tot l’univers creat està atent esperant que es reveli d’una vegada la glorificació dels fills de Déu» (Rm 8,19). Des d’aquesta perspectiva voldria suggerir
alguns punts de reflexió, que acompanyin el nostre camí de conversió la propera
Quaresma.

PINELL: 10’15:

1. La redempció de la creació
La celebració del Tridu Pasqual de la passió, mort i resurrecció de Crist, cimal de
l’any litúrgic, ens crida una vegada i una altra a viure un itinerari de preparació,
conscients que ser imatge de Crist (cf. Rm 8,29) és un do inestimable de la misericòrdia de Déu.
Si l’home viu com a fill de Déu, si viu com a persona redimida, que es deixa guiar per l’Esperit Sant (cf. Rm 8,14), i sap reconèixer i posar en pràctica la llei de
Déu, començant per la que està inscrita en el seu cor i en la naturalesa, beneficia
també la creació, cooperant en la seva redempció. Per això, la creació —diu sant
Pau— desitja ardentment que es manifestin els fills de Déu, és a dir, que aquells
que gaudeixen de la gràcia del misteri pasqual de Jesús gaudeixin plenament dels
seus fruits, destinats a assolir la seva maduresa completa en la redempció del
mateix cos humà. Quan la caritat de Crist transfigura la vida dels sants —esperit,
ànima i cos—, aquests lloen Déu i, amb la pregària, la contemplació i l’art fan
partícips d’això també a les criatures, com ho demostra de forma admirable el
“Càntic del germà sol” de sant Francesc d’Assís (cf. Enc. Laudato si’, 87). No
obstant, en aquest món l’harmonia generada per la redempció està amenaçada,
avui i sempre, per la força negativa del pecat i de la mort

Dilluns 11

GANDESA: 18’00: Teresita Povill
Marga Miquel

Dimarts 12

GANDESA: 18’30: NO MISSA
PINELL: 11’00: NO MISSA

Dimecres 13 CORBERA: 17’00: NO MISSA
GANDESA: 18’30: NO MISSA

Dijous 14

GANDESA: 18’30: NO MISSA

Divendres 15 CORBERA: 16’00: Acció de Gràcies
Sta. Madrona

GANDESA: 18’30: Fam. Ochotorena / Pepito
Povill / Joan

Dissabte 16

CORBERA: 18’00: A. G. Mare de Déu dels
Dolors
GANDESA: 19’00:
PINELL: 20’00:

Diumenge 17 CORBERA: 11’30: Sisco Borras
Josep Mª Clua i Carmen Diego
2 Diumenge
de Quaresma GANDESA: 12’30: Fam. Monner-Catala
19’00: Fam. Martinez-Bolta
PINELL: 10’15:

