NOTICIARI

ECLESIAL

•

A Corbera el Dijous 1 se encetarà el Rosaria Sant Roc, tots els
dies a les 10 de la nit als dos llocs de costum ens trobarem.

•

A Gandesa a partir del mes de Juliol i el Agost la Missa de les 19
hores es farà a l’Ermita de la Fontcalda.

•

Arriba el estiu i us animaria a que no deixem la pregaria, casi tots
tenim mòbil hi ha una aplicació anomenada “liturgiadeleshores cpl”
que la podríem descarregar i així unir-nos a tanta gent que fa esta
pregaria. Podeu preguntar al Mossèn

•

FESTES MAJOR AL PINELL DE BRAI

Dia 10 Sant Llorenç
a les 12 Missa i Processo

Dia 11 Santa Susanna
a les 12’30 Missa

Bona Festa Major

PARRÒQUIA DE L'ASSUMPCIÓ DE MARIA A GANDESA
Del 4 al 11 d’Agost de 2019
Núm: 32
Horari despatx: Tots els dies desprès de la Missa
Tel: 977420134
Mn. Jordi: 676575696 centellesllop@hotmail.com

Lc. 12, 13-21
Cada vegada coneixem millor la situació social i econòmica
que Jesús va conèixer a la Galilea dels anys trenta. Mentre a les ciutats de Seforis i Tiberíades creixia la riquesa, en els llogarets augmentava la fam i la misèria. Mentre els
pagesos es quedaven sense terres, els
terratinents construïen sitges i graners
cada vegada més grans.
En un petit relat, conservat per
Lluc, Jesús revela què pensa d’aquella
situació tan contrària al projecte volgut
per Déu, d’un món més humà per a
tothom. No narra aquesta paràbola només per denunciar els abusos i atropellaments que cometen els terratinents,
sinó per desemmascarar la insensatesa
en què viuen instal·lats.
Un ric terratinent es veu sorprès
per una gran collita. No sap com gestionar tanta abundància. «Què faré?». El
seu monòleg ens descobreix la lògica insensata dels poderosos que
només viuen per acaparar riquesa i benestar, excloent del seu horitzó
els necessitats.

Truqueu i se us obrirà (2)

HORARI DE LES CELEBRACIONS

La primera part d’aquest ensenyament és precisament el
parenostre. Pregueu així: «Pare, que ets al cel.» «Pare»: aquesta
paraula tan bonica de dir. Nosaltres podem estar tot el temps de
pregària només amb aquesta paraula: «Pare.» I sentir que tenim
un pare: no un mestre o un padrastre. No: un pare. El cristià
s’adreça a Déu dient-li sobretot «Pare».

Diumenge 4 CORBERA: 11’30: Anita Diego / Agustí, An18 Diumenge to nieta i Josep / Fam. Vela-Clua-Girones / A.G.
durant l’Any St. Antoni de Padua

En aquest ensenyament que Jesús dona als seus deixebles
és interessant aturar-se en algunes instruccions que fan de corona al text de la pregària. Per donar-nos confiança, Jesús explica
algunes coses. Insisteix en les actituds del creient que prega.
Per exemple, hi ha la paràbola de l’amic inoportú, que molesta
tota una família sencera que dorm perquè d’imprevist ha arribat
una persona que està de viatge i no té pans per oferir-li. Què diu
Jesús a aquest que truca a la porta i desvetlla l’amic?: «Us asseguro» —explica Jesús— «que, si no s’aixeca a donar-los-hi per
amistat, la impertinència d’aquell l’obligarà a aixecar-se per
donar-li tot el que necessita» (Lc 11,8). Amb això vol ensenyarnos a pregar i a insistir en la pregària. I immediatament després
dona l’exemple d’un pare que té un fill famolenc. Tots vosaltres, pares i avis, que sou aquí, quan el fill o el net demanen alguna cosa, tenen gana, i demanen i demanen, després ploren,
criden, tenen gana: «Quin pare d’entre vosaltres, si el seu fill li
demana peix, en comptes de peix li donarà una serp?» (v. 11). I
tots vosaltres en teniu experiència: quan el fill demana, vosaltres li doneu per menjar el que demana pel seu bé.
Amb aquestes paraules Jesús fa entendre que Déu respon
sempre, que no hi haurà cap pregària que no sigui escoltada,
per què? Perquè ell és el Pare, i no s’oblida dels seus fills que
pateixen.

GANDESA: 12’30: Fam. Estruel –Mulet
19’00: Fam. Pellicer-Todo
PINELL: 10’15: Manuel Amposta i Magdalena Carbó

Dilluns 5

GANDESA: 19’00: Petició

Dimarts 6

GANDESA: 19’00: Salvado Povill
PINELL: 11’00: Fam. Borrull-Badia

Dimecres 7

CORBERA: 17’30: Apostolat Oració
GANDESA: 10’30: Sofia Ribera
Josep Auba

Dijous 8

GANDESA: 18’00: Enrique i Mª Espina

Divendres 9

GANDESA: 19’00: Sisco Auba

Dissabte 10
St. Llorenç

CORBERA: 18’00: A. G. Sta. Rita
GANDESA: 19’00: Fa. Garde-Vidal / Fam.
Altadill-Torne / Pepe Blanch
PINELL: 12’00:

Diumenge 11 CORBERA: 10’00: Joaquin Foz
Agustí Vela Cortiella
Sta. Susanna
19 Diumenge GANDESA: 11’15: Fam. Martinez-Bolta
19’00: Teresita Povill
durant l’Any
PINELL: 12’30: Teresa

