NOTICIARI
•

•

ECLESIAL

ENTERRAMENT:
A la Comunitat de Gandesa:
Maria Isabel Fleix Jornet 84a. (18/7)
Nuria Damian Rins 93a. (19/7)
Que descansin en Pau
BAPTISME:
A la Comunitat de Gandesa:
Nayeli Gabarri Gabarri (19/7)
Benvingut a la Comunitat Parroquial

•

CASAMENT:
A la Comunitat de Gandesa:
David Acon Segura amb Virginia Meix Mañà (20/7)
Felicitats pel compromís adquirit

•

A Gandesa el Dimecres 31 a les 10’30 la Missa es farà a la Residencia, que es una part de la nostra comunitat parroquial. Esteu tots
invitats a participar de esta eucaristia.

•

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

PARRÒQUIA DE L'ASSUMPCIÓ DE MARIA A GANDESA
Del 28 de Juliol al 4 d’Agost de 2019
Núm: 31
Horari despatx: Tots els dies desprès de la Missa
Tel: 977420134
Mn. Jordi: 676575696 centellesllop@hotmail.com

Lc. 11, 1-13
I jo us dic: Demaneu, i us donaran; cerqueu, i trobareu; truqueu, i us
obriran». És fàcil que Jesús hagi pronunciat aquestes paraules quan es movia pels pobles de Galilea demanant una mica de menjar, cercant acollida i
trucant a la porta dels veïns. Ell sabia aprofitar les experiències més senzilles de la vida per despertar la confiança dels seus seguidors en el Pare Bo
de tots.
Curiosament, en cap moment se’ns diu què hem de demanar o cercar ni a quina porta
hem de trucar. L’important per
a Jesús és l’actitud. Davant el
Pare hem de viure com a pobres que demanen el que necessiten per viure, com perduts
que cerquen el camí que no coneixen bé, com desvalguts que
truquen a la porta de Déu.
Els pares no es burlen dels seus fills. No els enganyen ni els donen
cap cosa que pugui fer-los mal sinó «coses bones». Jesús treu ràpidament
la conclusió. «Molt més el Pare del cel donarà l’Esperit Sant als qui l’hi
demanen». Per a Jesús, el millor que podem demanar i rebre de Déu és el
seu Alè, el seu Esperit, el seu Amor que sosté i que salva la nostra vida.

Truqueu i se us obrirà (1)
La catequesi d’avui fa referència a l’Evangeli de Lluc. De fet, és sobretot aquest Evangeli, des de la narració de la infantesa, que descriu la figura de
Crist en una atmosfera densa de pregària. En ell es troben els tres himnes que
marquen cada dia la pregària de l’Església: el Benedictus, el Magnificat i el
Nunc dimittis.
I en aquesta catequesi sobre el parenostre continuem endavant, veiem
Jesús que està pregant. Jesús prega. En la narració de Lluc, per exemple, l’episodi de la transfiguració apareix en un moment de pregària. Diu així:
«Mentre pregava, l’aspecte del seu rostre va canviar i el seu vestit es tornà
d’una blancor esclatant» (9,29). Però cada pas de la vida de Jesús s’inspira en
l’alè de l’Esperit que el guia en totes les accions. Jesús prega en el baptisme
al Jordà, dialoga amb el Pare abans de prendre les decisions més importants,
es retira sovint en la soledat per a pregar, intercedeix per Pere que aviat el
negarà. Diu així: «Simó, Simó, mira que Satanàs us ha reclamat per sacsejarvos com qui garbella blat, però jo he pregat per tu, perquè no defalleixi la
teva fe. I tu, quan t’hauràs penedit, enforteix els teus germans» (Lc 22,3132). Això consola: saber que Jesús prega per nosaltres, prega per mi, per cada
un de nosaltres perquè la nostra fe no defalleixi. I això és cert. «Però pare,
encara ho fa?» Ell ho fa encara davant del Pare. Jesús prega per mi. Cada un
de nosaltres pot dir-ho. I també podem dir a Jesús: «Tu estàs pregant per mi,
continua pregant perquè ho necessito.» Així: valents.
Fins i tot la mort del Messies es troba immersa en un clima de pregària,
tant és així que les hores de la passió apareixen marcades per una calma sorprenent: Jesús consola les dones, prega pels qui l’estan crucificant, promet el
paradís al bon lladre, i expira dient: «Pare, en les teves mans confio el meu
esperit» (Lc 23,46). La pregària de Jesús apareix per a suavitzar les emocions
més violentes, els desigs de venjança, reconcilia l’home amb la seva enemiga
acèrrima, reconcilia l’home amb aquesta enemiga que és la mort.
És també en l’Evangeli de Lluc que trobem la petició, expressada per
un dels seus deixebles, de poder ser ensenyats a pregar per Jesús mateix. I diu
així: «Senyor, ensenya’ns a pregar» (Lc 11,1). El veien a ell que pregava.
«Ensenya’ns.» També nosaltres podem dir al Senyor: «Senyor tu estàs pregant per mi, ho sé, però ensenya’m a pregar, perquè jo també pugui pregar.»
D’aquesta petició —«Senyor, ensenya’ns a pregar»— neix un ensenyament força estès, mitjançant el qual Jesús explica als seus amb quines paraules i amb quins sentiments s’han d’adreçar a Déu.

HORARI DE LES CELEBRACIONS
Diumenge 28 CORBERA: 11’30:
17 Diumenge
durant l’Any GANDESA: 12’30: Pepe iFilomena
19’00:

PINELL: 10’15: C. A. Rosa Tramunt

Dilluns 29

GANDESA: 19’00:

Dimarts 30

GANDESA: 19’00: Fam. Fontanet-Vidal
PINELL: 11’00:

Dimecres 31 CORBERA: 17’30:
GANDESA: 10’30: RESIDENCIA

Dijous 1
Divendres 2
Dissabte 3

GANDESA: 19’00: Fam. Alcoverro-Bru
Pepe Blanch
GANDESA: 19’00: Cecilio, Juanita i Mª Tersa
CORBERA: 18’00: Josep
GANDESA: 19’00: Fam. Rabasa-Serres
PINELL: 20’30: Dolores Alvarez Guari

Diumenge 4 CORBERA: 11’30: Anita Diego / Agustí, Anto
18 Diumenge nieta i Josep / Fam. Vela-Clua-Girones
durant l’Any GANDESA: 12’30: Fam. Estruel-Mulet
19’00: Fam. Pellicer-Todo
PINELL: 10’15: Manuel Amposta i Magdalena
Carbó

