NOTICIARI
•

•

ECLESIAL

ENTERRAMENTS
A la Comunitat de Pinell:
Josep Borrull Daude 84a. (17/3)
A la Comunitat de Gandesa:
RamonBonet Cerdan 94a. (19/3)
Que descansin en Pau
El Dilluns 25 els Mossens de la Diòcesis farem el Recés de Quaresma les Teresianes de Tortosa de les 10’30 h. fins les 14 h: Preguem per les vocacions

•

A Gandesa el Dimecres 27 la Missa de les 10’30 ho celebrarem a
la Residencia, que forma part de la nostra Comunitat.

•

A Gandesa el Divendres 29 de les 10’30 fins les 19 h. estarà el
Santíssim exposat unim-nos així a la Pregaria de 24 hores, mireu a
la cartellera els horaris i actes.

•

El diumenge 31 a la Capella de la Mare de Déu de Misericòrdia
de la Fatarella, es farà el recés arxiprestal, una bona ocasió de fer
pregaria com a comarca

•

Si tens 13 anys i vols tenir l'experiència de una PASQUA JOVE
dels dies 18 al 21 d’abril a Arnes i Horta de Sant Joan, parla ham
el Mossèn, hi ha de temps fins el 10 d’Abril

•

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 24 al 31 de Març de 2019
Núm: 13
Horari despatx: Tots els dies desprès de la Missa
Tel: 977420134
Mn. Jordi: 676575696 centellesllop@hotmail.com

Lc. 13, 1-9
Havia passat ja força temps des que Jesús s’havia presentat al seu poble de
Nazaret com a Profeta, enviat per l’Esperit de Déu per anunciar als pobres la Bona Notícia. Continua repetint incansable el missatge: Déu és a prop, obrint-se
camí per fer un món més humà per a tothom.
Però és realista. Jesús sap bé
que Déu no pot canviar el món sense
que nosaltres canviem. Per això s’esforça a despertar en la gent la conversió: «Convertiu-vos i creieu en
aquesta bona notícia». Aquest afany
de Déu per fer un món més humà
serà possible si responem acollint el
seu projecte.
Va passant el temps i Jesús veu
que la gent no reacciona a la seva
crida com seria el seu desig. Són
molts els que vénen a escoltar-lo,
però no acaben d’obrir-se al «Regne
de Déu». Jesús hi insistirà. És urgent
canviar abans que sigui tard.
Hem de mirar el futur amb esperança, al mateix temps que anem creant
aquest clima nou de conversió i renovació que necessitem tant i que els decrets
del Concili Vaticà no han pogut fins ara consolidar a l’Església.

Recés de Quaresma
Del arxiprestat de la Terra Alta
31 de març
A les 17h a 19h

HORARI DE LES CELEBRACIONS
Diumenge 24 CORBERA: 11’30: Fam. Diego-Suñe
Josep i Fam.
3 Diumenge
de Quaresma GANDESA: 12’30: Fam. Povill-Ribera
Francesca
19’00: Acció de Gràcies
PINELL: 10’15: Antonio i Fernanda
Fernanda Guari

Dilluns 25

GANDESA: 18’30: C. A. Tomasa Barrubes

Dimarts 26

GANDESA: 18’30:
PINELL: 11’00:

Dimecres 27 CORBERA: 17’00:
GANDESA: 10’30: RESIDENCIA
Pepe i Filomena

Dijous 28

GANDESA: 18’30: Maria Alcoverro
Fulgencio Centelles Llop

Divendres 29 GANDESA: 10’30: Higinio

TEMA: “QUARESMA, CAMÍ CAP A LA PASQUA”
A càrrec de Mossèn Pascual Centelles Llop

Lloc: Capella Mare de Déu
de la Misericòrdia
La Fatarella

Dissabte 30

CORBERA: 18’00: A. G. Sta. Madrona
GANDESA: 19’00:
PINELL: 20’00:

Diumenge 31 CORBERA: 11’30: A. G. Sta. Rita
1 Diumenge GANDESA: 12’30: Fam. Fontanet-Vives
de Quaresma
Rosita Lliberia
19’00:
PINELL: 10’15:

