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ECLESIAL

BAPTISMES:
A la Comunitat de Gandesa:
David Peguero Agad (6/7)
Éric Barba Bauló (6/7)
Laia Vandellós Solé (7/7)
Benvinguts a la Comunitat Parroquial
A Corbera de del Mes del Sagrat Cor de Jesús es va recaudar
370€. Gracies per la vostra col·laboració, Prompte direm en que ho
destinarem tant este donatiu com el que es va recaudar en el mes de
Maria.
Al Pinell el Dissabte 13 a les 10’30 es farà la Benedicció dels Vehicles en honor de Sant Cristòfol., a la Cooperativa

•

A Gandesa el Diumenge 14 en acabar la Missa de les 12’30 i davant la Portalada Romànica, farem la Benedicció dels Vehicles.

•

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 14 al 21 de Juliol de 2019
Núm: 29
Horari despatx: Tots els dies desprès de la Missa
Tel: 977420134
Mn. Jordi: 676575696 centellesllop@hotmail.com

Lc. 10, 25-37
«Sigueu compassius com el vostre Pare». Aquesta és l’herència que
Jesús ha deixat a la humanitat. Per comprendre la revolució que vol introduir en la història, hem de llegir amb atenció el seu relat del «bon samarità». En ell se’ns descriu l’actitud que hem de promoure, més enllà de les
nostres creences i posicions ideològiques o religioses, per construir un
món més humà.
A la vora d’un camí
solitari jeu un ésser humà, robat, agredit, despullat de tot, mig mort,
abandonat a la seva sort.
En aquest ferit sense nom
i sense pàtria resumeix
Jesús la situació de tantes
víctimes innocents maltractades injustament i
abandonades a les cunetes de tants camins de la
història.
Tot això no és teoria. El samarità del relat no se sent obligat a complir un determinat codi religiós o moral. Senzillament, respon a la situació
del ferit inventant tota mena de gestos pràctics orientats a alleujar el seu
sofriment i a restaurar la seva vida i la seva dignitat. Jesús conclou amb
aquestes paraules. «Vés, i tu fes igual».

Al centre del discurs de la muntanya (2)
Aquest és el gran secret que es troba a la base de tot el discurs de la muntanya: sigueu fills del vostre Pare que està en el
cel. Aparentment aquests capítols de l’Evangeli de Mateu semblen ser un discurs moral, semblen evocar una ètica tan exigent
que sembla que no es pot dur a la pràctica, i en cavi descobrim
que són abans de tot un discurs teològic. El cristià no és un que
es compromet a ser millor que els altres: sap que és pecador
com tots. El cristià senzillament és l’home que és davant el nou
Arbust Ardent, en la revelació d’un Déu que no porta l’enigma
d’un nom impronunciable, sinó que demana als seus fills que
l’invoquin amb el nom de «Pare», que es deixin renovar pel seu
poder i que deixin reflectir un raig de la seva bondat per aquest
món que té tanta set de bé, que espera bones notícies.
Així és com Jesús introdueix l’ensenyament de la pregària
del parenostre. Ho fa allunyant-se dels dos grups del seu temps.
En primer lloc dels hipòcrites: «No sigueu com els hipòcrites,
que els agrada de posar-se drets i pregar a les sinagogues i a les
cantonades de les places perquè tothom els vegi» (Mt 6,5). Hi
ha persones que poden fer pregàries atees, sense Déu, i ho fan
per a ser admirats pels homes. I quantes vegades nosaltres veiem l’escàndol d’aquelles persones que van a l’església i s’estan allí tot el dia o hi van cada dia i després viuen odiant els
altres o parlant malament de la gent. Això és un escàndol! Millor no anar a l’església: viu així, com si fossis ateu. Però si tu
vas a l’església, viu com a fill, com a germà i dona un veritable
testimoni, no un contratestimoni. La pregària cristiana, en canvi, no té un altre testimoni creïble que la consciència pròpia, on
hi ha un diàleg continu, íntim, amb el Pare: «Quan preguis, entra a la cambra més retirada, tanca-t’hi amb pany i clau i prega
al teu Pare, present en els llocs més secrets» (Mt 6,6).

HORARI DE LES CELEBRACIONS
Diumenge 14 CORBERA: 11’30: Joaquin Foz
15 Diumenge
durant l’Any GANDESA: 12’30: Pepito Povill
19’00:

PINELL: 10’15:

Dilluns 15

GANDESA: 19’00: Fam. Ochotorena

Dimarts 16 GANDESA: 19’00: Fam. Martinez-Bolta
Mare de Déu
del Carmen PINELL: 11’00:
Dimecres 17 CORBERA: 17’30:
GANDESA: 10’30: Fam. Monner-Catala

Dijous 18

GANDESA: 19’00: Fam. Montañes-Borras

Divendres 19 GANDESA: 19’00: Fam. Grau-Baulo
Joaquin Vidal

Dissabte 20

CORBERA: 18’00: C. A. Leonor Vela Amoros
GANDESA: 19’00: Juan Pedro Garcia
PINELL: 12’00: Dolores Alvarez Guari

Diumenge 21 CORBERA: 11’30: Josep Mª Clua i Carmen
16 Diumenge Diego
durant l’Any
GANDESA: 12’30: Accio de Gracies
19’00: Fam. Uguet-Suñe
PINELL: 10’15:

