NOTICIARI
•

•

ECLESIAL

ENTERRAMENT:
A la Comunitat de Gandesa:
Ramon Barrios Gonzalez 85a. (12/5)
Juanita Segura Pages 97a. (14/5)
Que descansin en pau.
A l'Ermita de Mig-cami de Tortosa el dilluns 20 de les 10’30 fins
les 14 els Mossens de la Diòcesis farem un recés de Pasqua. Preguem per les Vocacions i la fidelitat al sacerdoci.

•

A Corbera el dia 1 de Maig es va iniciar el Mes de Maria a les 5
de la tarde

•

A Gandesa Diumenge 19 es faran les primeres comunions
de 12 nens i nens a la Missa de les 12´20. Preguem que sigui un dia
feliç per ells i les seves famílies.

•

El Dimecres 22 a Corbera a les 16’30 i a Gandesa a les 19 Celebrarem la Missa en honor de Sant Rita, i al final farem la benedicció de les roses

•

El Dijous 23 a les 20 h al Seminari Interdiocesà de Barcelona
Matteo rebrà el Ministeri de Lectorat, un pas més en el seu camí
cap al Sacerdoci, preguem per la seva fidelitat a la vocació rebuda

•

A Gandesa el Dissabte 25 a les 12 h. es farà la Missa on se celebrarà la Festa de la Gent Gran, per la Tarde no hi haurà Missa

•

A Pinell el Diumenge 26 a les 12´30 es farà la Festa de la Primera
Comunió on tres nens participaran de Jesús en la Eucaristia.

•

El Dimecres 1 de Maig es va iniciar la inscripció per la Peregrinació Diocesana a Lourdes, no ho deixeu per al últim dia. Hi ha de
temps fins el divendres 24 de Maig per fer les inscripcions

PARRÒQUIA DE L'ASSUMPCIÓ DE MARIA A GANDESA
Del 19 al 26 de Maig de 2019
Núm: 21
Horari despatx: Tots els dies desprès de la Missa
Tel: 977420134
Mn. Jordi: 676575696 centellesllop@hotmail.com

Jn. 13, 31-35
És la vigília de la seva execució. Jesús està celebrant l’últim sopar
amb els seus. Acaba de rentar els peus als seus deixebles. Judes ha pres ja
la seva tràgica decisió, i després de prendre l’últim mos de mans de Jesús,
ha marxat a fer la seva feina. Jesús diu en veu alta el que tots estan sentint:
«Fills meus, encara estic amb vosaltres, si bé per poc temps».
Els parla amb tendresa. Vol que
quedin gravats en el seu cor els seus
últims gestos i paraules. «Us dono un
manament nou: que us estimeu els uns
als altres tal com jo us he estimat. Així,
doncs, estimeu-vos els uns als altres.
Tothom coneixerà que sou deixebles
meus per l’amor que us tindreu entre
vosaltres». Aquest és el testament de
Jesús.
Jesús parla d’un «manament
nou». On és la novetat? La consigna
d’estimar el proïsme està ja present en
la tradició bíblica. També els filòsofs
grecs parlen de filantropia i d’amor a
tot ésser humà. La novetat està en la
forma d’estimar pròpia de Jesús:
«estimeu-vos tal com jo us he estimat».
Així s’anirà difonent a través dels seus
seguidors el seu estil d’estimar.

HORARI DE LES CELEBRACIONS
Diumenge 19 CORBERA: 11’15: Josep Mª Clua i Carmen
5 Diumenge Diego / Antonieta Bru / Anita Diego / Fam. Vede Pasqua la-Clua-Girones
GANDESA: 12’30: COMUNIONS
19’00: Fam. Grau-Baulo
Fam. Martinez-Bolta
PINELL: 10’00:

Dilluns 20

GANDESA: 19’00:

Dimarts 21

GANDESA: 19’00: Fam. Uguet-Suñe
PINELL: 11’00: Llorenç Alcon

Dimecres 22 CORBERA: 16’30:
Sta. Rita
GANDESA: 10’30: Teresa Sabate
Dijous 23

GANDESA: 10’30:

Divendres 24 GANDESA: 19’00: Fam. Povill-Ribera
Francesca

Dissabte 25

CORBERA: 18’00: Pere Alvarez-Alvarez i
Fam / Jaume, Pepita i Fam
GANDESA: 12’00: Javier i Antonio
PINELL: 20’30:

Diumenge 26 CORBERA: 10’00: Joaquin i Fam
6 Diumenge
de Pasqua
GANDESA: 11’15:
19’00: Fam, Garde-Vidal
Acció de Gracies
PINELL: 12’30: COMUNIONS

