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ECLESIAL

BATEIG:
A la Comunitat de Pinell de Brai
Carla Ortiz Blanc. (23/6)
Benvinguda a la Comunitat

.
•

•

Del Dijous 27 de Juny al Dilluns 1 de Juliol estaré, juntament
amb gent de les tres parròquies, a Lourdes, mireu be els horaris i si
es menester de un Mossèn us poseu en Contacte a Corbera amb Fineta 977420399; a Gandesa amb Andreu 977421091 i al Pinell
amb Josep Mº 977426201
A Corbera el Dissabte 29 es celebrarà la Festa de Sant Pere, la
Missa es farà a les 12 i seguidament la Processó, que sigo un dia ple
d'alegria per aquest Sant.

•

A Corbera el Dissabte 6 de Juliol a les 13h. farem la Benedicció
del vehicles en Honor a Sant Cristòfol

•

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 30 de Juny al 7 de Juiol de 2019
Núm: 27
Horari despatx: Tots els dies desprès de la Missa
Tel: 977420134
Mn. Jordi: 676575696 centellesllop@hotmail.com

Lc. 9, 51-62
Jesús emprèn amb decisió la seva marxa cap a Jerusalem. Sap el
perill que corre a la capital, però res el deté. La seva vida només té un
objectiu: anunciar i promoure el projecte del regne de Déu. La marxa
comença malament: els samaritans el rebutgen. S’hi està acostumant: el
mateix li ha passat al seu poble de Natzaret.
Jesús sap que no
és fàcil acompanyar-lo
en la seva vida de profeta itinerant. No pot oferir als seus seguidors la
seguretat i el prestigi
que poden prometre els
doctors de la llei als seus
deixebles. Jesús no enganya ningú. Els qui
vulguin seguir-lo hauran
d’aprendre a viure com
ell.
No ens enganyem. El gran obstacle que ens impedeix avui a
molts cristians seguir de veritat Jesús és el benestar en què vivim instal·lats. Ens fa por de prendre’l seriosament perquè sabem que ens exigiria viure de manera més generosa i solidària. Som esclaus del nostre
petit benestar. Potser, les crisis econòmiques ens podrien fer més humans i més cristians

Una Pregària que demana confiança (2 i fi)
Tots hauríem de ser com el Bartimeu de l’Evangeli—recordem
aquell passatge de l’Evangeli, on apareix Bartimeu, el fill de Timeu—,
aquell home cec que captava a les portes de Jericó. Al voltant seu hi havia
tanta bona gent que li deia que callés: «Però calla, que passa el Senyor!
Calla. No molestis. El Mestre té moltes coses a fer; no el molestis. Tu molestes amb els teus crits. No molestis.» Però ell no escoltava aquells consells: amb santa insistència, pretenia que amb la seva miserable condició
pogués finalment trobar Jesús. I cridava més fort! I la gent ben educada
deia: «Fes el favor de no cridar, és el Mestre! Fas una mala impressió!» I
ell cridava perquè volia veure-hi, volia ser guarit: «Jesús, tingues pietat de
mi!». Jesús se’l mira i li diu: «La teva fe t’ha salvat», com per explicar
que la cosa decisiva per a la seva guarició ha estat aquella pregària, aquella invocació cridada amb fe, més fort que el «seny» de tanta gent que el
volia fer callar. La pregària no sols precedeix la salvació, sinó que d’alguna manera la conté ja, perquè allibera de la desesperació de qui no creu
que hi hagi una sortida per a tantes situacions insuportables.
Per descomptat, després els creients senten també la necessitat de
lloar Déu. Els evangelis ens expliquen l’exclamació de joia que brolla del
cor de Jesús, ple de sorpresa agraït al Pare . Fins i tot els primers cristians
van sentir l’exigència d’afegir al text del parenostre una doxologia:
«Perquè són vostres el poder i la glòria pels segles».
Cap de nosaltres no està obligat a abraçar la teoria que algú en el
passat va exposar, que la pregària de petició és una manera de fe dèbil,
mentre que la pregària més autèntica seria la lloança pura, la que cerca
Déu sense el pes de cap petició. No, això no és cert. La pregària de petició
és autèntica, és espontània, és un acte de fe en Déu que és el Pare, que és
bo, que és omnipotent. És un acte de fe en mi, que sóc petit, pecador, pobre. I per això la pregària per demanar qualsevol cosa és molt noble. Déu
és el Pare que té una compassió de nosaltres immensa, i vol que els seus
fills li parlin sense por, directament anomenant-lo «Pare»; o en les dificultats dient: «Senyor, què m’has fet?» És per això que li ho podem explicar
tot, fins i tot les coses que en la nostra vida romanen distorsionades i incomprensibles. I ens ha promès que estarà sempre amb nosaltres, fins a
l’últim dia que passarem en aquesta terra. Diguem el parenostre començant així, senzillament: «Pare» o «Papà». I ell ens comprèn i ens estima
tant!

HORARI DE LES CELEBRACIONS
Diumenge 30 CORBERA: 11’30: NO MISSA
13 Diumenge
durant l’Any GANDESA: 12’30: NO MISSA

19’00: Fam. Fontanet-Vives

PINELL: 10’15: NO MISSA

Dilluns 1

GANDESA: 19’00: NO MISSA

Dimarts 2

GANDESA: 19’00: Fam. Alcoverro-Bru
PINELL: 11’00:

Dimecres 3

CORBERA: 17’30: Josep
Apostolat Oració
GANDESA: 10’30: Fam. Rabasa-Serrs

Dijous 4
Divendres 5
Dissabte 6

GANDESA: 19’00: Fam. Pellicer-Todo
GANDESA: 19’00: Acció de Gracies
CORBERA: 18’00:
GANDESA: 19’00: Salvado Povill
PINELL: 20’30: Dolores Alvarez

Diumenge 7 CORBERA: 11’30: Anita Diego / Fam. Vela14 Diumenge Clua-Girones / A. G. Sta. Rita
durant l’Any GANDESA: 12’30: Fam. Vidal-Maña
19’00: Sofia Ribera
PINELL: 10’15: Joan Sabate i Marta Sabate

