NOTICIARI
•

•

ECLESIAL

ENTERRAMENT
A la Comunitat de Gandesa:
Antonieta Cervelló Marti 82a. (19/8)
Que descansi en Pau
A Gandesa el Dimecres 21 ha COMENÇAT LA NOVENA nou
dies que ens prepararà per les festes major, la Novena es farà tots
els dies a les 19 h. menos el diumenge 25 que es farà a les 12’30.

•

A Gandesa el Dimecres 28 a les 10’30 farem la Missa de Festa
Major a la Residencia, esteu tots invitats

•

A Gandesa el dijous 29 es l'últim dia de la Novena i es farà a les
10’30

•

A Gandesa Misses de Festes Majors
Dissabte 31. Sant Gori a les 12
Diumenge 1: Mare de Déu de la Fontcalda
08’00: Rosari i Missa
12’00: Missa
20’00: Processo
Dilluns 2: Sant Sebastià i Fabià Missa a les 12
BONA FESTA MAJOR

•

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 25 d’Agost al 1 de Setembre de 2019
Núm: 35
Horari despatx: Tots els dies desprès de la Missa
Tel: 977420134
Mn. Jordi: 676575696 centellesllop@hotmail.com

Lc. 13, 22-30
La societat moderna va imposant cada vegada amb més força un estil de vida marcat pel pragmatisme de la immediatesa. Amb prou feines
interessen les grans qüestions de l’existència. Ja no tenim certeses fermes
ni conviccions profundes. A poc a poc, ens anem convertint en éssers trivials, carregats de tòpics, sense consistència interior ni ideals que encoratgin el nostre viure diari, més enllà del benestar i la seguretat del moment.
És molt significatiu
observar l’actitud generalitzada de no pocs cristians davant la qüestió de la
«salvació eterna» que tant
preocupava només fa pocs
anys: bastants l’han esborrat
sense més de la seva consciència; alguns, no se sap ben
bé per què, se senten amb
dret a un «final feliç»; altres
ja no pensen ni en premis ni
en càstigs.
Jesús acaba amb un proverbi que resumeix el seu missatge. En relació amb el regne de Déu, «hi ha darrers que seran primers, i primers que
seran darrers». La seva advertència és clara. Alguns que se senten segurs
de ser admesos poden quedar fora. Uns altres que semblen exclosos per
endavant poden quedar dins.

Truqueu i se us obrirà (3 i fi)
És veritat, aquestes afirmacions ens posen en crisi, perquè
hi ha moltes pregàries nostres que semblen no obtenir cap resultat. Quantes vegades hem demanat i no hem obtingut —tots
ho experimentem—, quantes vegades hem trucat i hem trobat
una porta tancada? Jesús ens recomana, en aquells moments,
insistir i no donar-nos per vençuts. La pregària transforma sempre la realitat, sempre. Si no canvien les coses al voltant nostre,
almenys canviem nosaltres, canviem el nostre cor. Jesús ha promès el do de l’Esperit Sant a qualsevol home o dona que pregui.
Podem estar segurs que Déu respondrà. L’única incertesa
la donen els temps, però no dubtem que ell respondrà. Potser
haurem d’insistir tota la vida, però ell respondrà. Ens ho ha promès: Ell no és com un pare que dona una serp en lloc d’un peix.
No hi ha res més cert: el desig de felicitat que tots portem en el
cor un dia es complirà. Diu Jesús: «¿I Déu no farà justícia als
seus elegits que clamen a ell de nit i de dia?» (Lc 18,7). Sí, farà
justícia, ens escoltarà. Quin dia de glòria i de resurrecció serà
aquest! Pregar és des d’ara la victòria sobre la soledat i sobre la
desesperació. Pregar. La pregària canvia la realitat, no ho oblidem. O canvia les coses o canvia el nostre cor, però sempre
canvia. Pregar és ja des d’ara la victòria sobre la soledat i sobre
la desesperació. És com veure tots els fragments de la creació
enmig d’un conte d’una història que a vegades no entenem. Però s’està movent, hi ha un camí, i a la fi de cada camí, què hi ha
a la fi de cada camí? Al final de la pregària, al final d’un temps
en què hem estat pregant, al final de la vida: què hi ha? Hi ha
un Pare que ho espera tot i que ens espera a tots amb els braços
oberts. Mirem aquest Pare.

HORARI DE LES CELEBRACIONS
Diumenge 25 CORBERA: 11’30: Josep Mª Clua i Carmen
21 Diumenge Diego / Jaume i Fina / Pere Alvarez Alvarez i
durant l’Any Fam / A. G. Sgr. Cor
GANDESA: 12’30:
19’00:
PINELL: 10’15:

Dilluns 26

GANDESA: 19’00: Fam. Garde-Vidal

Dimarts 27

GANDESA: 19’00: Pepe i Filomena
Victor i Carmen
PINELL: 11’00:

Dimecres 28 CORBERA: 17’30:
GANDESA: 10’30: RESIDENCIA
Missa Festa Major
19’00:

Dijous 29

GANDESA: 19’00 :

Divendres 30 GANDESA: 19’00: Eva Mata
Joaquin Vidal Llui

Dissabte 31

CORBERA: 18’00: Agusti i Maria
Acció de Gracies Sòcies del Sga. Cor de Jesús
GANDESA: 12’00: Fam. Fontanet-Vives
Ramon Fosch Sole
PINELL: 20’30:

Diumenge 1 CORBERA: 17’30: Anita Diego
Fam. Vela-Clua-Girones
22 Diumenge
durant l’Any GANDESA: 08’00: Fam. Alcoverro-Bru
12’00: Gandesans
PINELL: 10’15:

