NOTICIARI
•

ECLESIAL

ENTERRAMENTS
A la Comunitat de Pinell de Brai:
Mª Teresa Vinaixa Valles 83a. (10/4)
A la Comunitat de Gandesa:
Lola Catalan Garcia 60aa. (12/4)
Que descansin en Pau.

•

A Gandesa el Dimecres 24 es farà la Missa a la Residencia. Us hi
esperem

•

A Gandesa el Divendres 26 se iniciarà la Novena a la Mare de Déu
de la Fontcalda, que es prepararà a la Romeria el diumenge dia 5 de
Maig

•

A Corbera el Dissabte 27 a les 19’30 es farà la Festa de la Confirmació

•

A Corbera el Diumenge 28 a les 11 a l’Ermita de Santa Madrona es
farà la Festa de Sant Marc

•

A Gandesa el Diumenge 28 na les 12’30 es farà la Festa de la Confirmació

•

El Dissabte 11 de Maig la Hospitalitat de Lourdes de la Diòcesis
participarà de la Romeria de les Hospitalitats a Montserrat, si alguna persona esta interessada en assistir hi ha de tremps fins el dia 2
de Maig.

•

Ja se iniciarà la Preinscripció escolar del curs 2019-2020, des de la
parròquia animen als pares i mares que apunteu els vostres fill i
filles a la classe de Religió, es un dret teniu els pares.

•

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

PARRÒQUIA DE L'ASSUMPCIÓ DE MARIA A GANDESA
Del 21 al 28 d’Abril de 2019
Núm: 17
Horari despatx: Tots els dies desprès de la Missa
Tel: 977420134
Mn. Jordi: 676575696 centellesllop@hotmail.com

Jn. 20, 1-9
Segons el relat de Joan, Maria de Magdala és la primera que va al
sepulcre, quan encara és fosc, i descobreix desconsolada que està buit. Li
falta Jesús. El Mestre que l’havia comprès i curat. El Profeta al qual havia
seguit fidelment fins al final. A qui seguirà ara? Així es lamenta davant
els deixebles: «S’han endut el Senyor fora del sepulcre i no sabem on l’han posat».
Aquestes paraules
de Maria podrien expressar l’experiència que viuen avui no pocs cristians: Què n’hem fet de
Jesús ressuscitat? Qui se
l’ha endut? On l’hem posat? El Senyor en qui creiem, és un Crist ple de
vida o és un Crist el record del qual es va apagant a poc a poc en els
cors?
No reviscolarem la nostra fe en Crist ressuscitat alimentant-lo només des de fora. No ens trobarem amb ell, si no cerquem el contacte interior amb la seva persona. És l’amor a Jesús conegut pels evangelis i cercat
personalment en el fons del nostre cor, el que millor pot conduir-nos a la
trobada amb el Ressuscitat.

Ensenyeu-nos a pregar (1)
Avui comencem un cicle de catequesis sobre el parenostre. Els
evangelis ens presenten retrats molt viscuts de Jesús com a home de
pregària. Jesús resava. Malgrat la urgència de la seva missió i l’atabuix
de moltes persones que el reclamen, Jesús sent la necessitat d’apartar-se
en soledat i pregar. L’Evangeli de Marc ens explica aquest detall des de
la primera pàgina del ministeri públic de Jesús (cf. 1,35). El dia inaugural de Jesús a Cafarnaüm va acabar de manera triomfal. Quan baixa el
sol, una multitud de malalts arriba a la porta de la casa on s’està Jesús:
el Messies predica i guareix. Es compleixen les profecies antigues i les
expectatives de moltes persones que sofreixen: Jesús és el Déu proper,
el Déu que allibera. Però aquesta multitud encara és petita en comparació amb moltes altres multituds que es reuniran al voltant del profeta de
Natzaret; a vegades es tracta de reunions oceàniques, i Jesús és al centre de tot, l’esperat pel poble, el resultat de l’esperança d’Israel.
I això no obstant, ell se’n desvincula; no acaba sent hostatge de
les expectatives dels qui l’han elegit com a líder. Hi ha un perill per als
líders: aferrar-se massa a la gent, no mantenir les distàncies. Jesús se
n’adona i no acaba sent hostatge de la gent. Des de la primera nit de
Cafarnaüm demostra ser un Messies original. A la darrera part de la nit,
quan s’anuncia el trenc d’alba, els deixebles encara el cerquen, però no
aconsegueixen trobar-lo. On és? Fins que finalment Pere el troba en un
lloc aïllat, completament absort en la pregària i li diu: «Tothom et busca!» (Mc 1,37). L’exclamació sembla ser la clàusula que segella l’èxit
d’un plebiscit, la prova del bon resultat d’una missió.
Però Jesús diu als seus que ha d’anar a un altre lloc; que no són
les persones les que el cerquen, sinó que en primer lloc és ell qui els
busca. Per tant, no ha de posar arrels, sinó continuar sent un peregrí
pels camins de Galilea (versets 38-39). I també peregrí vers el Pare, és
a dir: pregant. En camí de pregària. Jesús resa.
I tot succeeix en una nit de pregària.

HORARI DE LES CELEBRACIONS
Diumenge 21 CORBERA: 11’30: Josep Mª Clua i Carmen
Diumenge Diego
de Pasqua GANDESA: 12’30: Fam. Uguet-Suñe
19’00: Josep Amades Serres
PINELL: 10’15:

Dilluns 22

GANDESA: 12’00: Teresa Sabate

Dimarts 23

GANDESA: 18’30: Cristina Marti Margarit
PINELL: 11’00:

Dimecres 24 CORBERA: 17’30:
GANDESA: 10’30: RESIDENCIA
Fam. Povill-Ribera / Francesca

Dijous 25

GANDESA: 18’30: Antonio Rabasa Hostau

Divendres 26 GANDESA: 18’30: INICI DE LA NOVENA
Higinio

Dissabte 27

CORBERA: 19’30: CONFIRMACIONS
GANDESA: 18’00: Pepe i Filomena
PINELL: 20’30: NO MISSA

Diumenge 28 CORBERA: 11’00: SANT MARC
Fam. Mesones-Escudero
2 Diumenge
de Pasqua GANDESA: 12’30: CONFIRMACIONS
19’00: Fam. Estruel-Mulet
Accio de Gracies
PINELL: 09’30:

