NOTICIARI
•

•

ECLESIAL

CASAMENT:
A la Comunitat de Corbera:
Jesús Juncar Moreno amb Carmen de la Rica Garcia (9/6)
Enhorabona.
ENTERRAMENT:
A la Comunitat de Gandesa:
Ramon Fosch Sole 91a. (12/6)

•

.El Dissabte 1 de Juny hem iniciat el Mes del Sagrat Cor de Jesús,
a Corbera a les 18 h. i a Gandesa en acabar la Missa de cada dia.

•

Al Pinell donar les Gràcies: este mes en la col·lecta per les obres
parroquials, hem acabat de pagar els 9.441’96 €

•

Al Pinell del Diumenge 16 de Juny a les 12’30 tindrem la Festa de
la Confirmació, cinc joves rebran este sagrament. Preguem per ells.

•

Al Pinell el Diumenge 23 a les 11 h. del Mati farem la celebració
del Corpus en la Missa i a continuació la Processo amb el Santíssim; animar-vos a fer les tauletes

•

El Diumenge 23 a la Missa de la Televisó de la 2 en Català hi participaran cantant l’Escola de música Migjorn i les guitarres de la
Parròquia

•

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 16 al 23 de Juny de 2019 Núm: 25
Horari despatx: Tots els dies desprès de la Missa
Tel: 977420134
Mn. Jordi: 676575696 centellesllop@hotmail.com

Jn. 16, 12-15
Al llarg dels segles, els teòlegs s’han esforçat per aprofundir en el
misteri de Déu aprofundint conceptualment en la seva naturalesa i exposant les seves conclusions amb diferents llenguatges. Però, sovint, les nostres paraules amaguen el seu misteri més que no pas revelar-lo. Jesús no
parla gaire de Déu. Ens ofereix senzillament la seva experiència.
A Déu Jesús l’anomena
«Pare» i l’experimenta com un misteri de bondat. El viu com una Presència bona que beneeix la vida i
atreu als seus fills i filles a lluitar
contra el que fa mal a l’ésser humà.
Per a ell, aquest misteri últim de la
realitat que els creients anomenem
«Déu» és una Presència propera i
amistosa que està obrint-se camí en
el món per a construir, amb nosaltres i al costat nostre, una vida més
humana.
Jesús no separa mai aquest Pare del seu projecte de transformar el
món. No pot pensar en ell com algú tancat en el seu misteri insondable,
d’esquena al sofriment dels seus fills i filles. Per això, demana als seus
seguidors obrir-se al misteri d’aquest Déu, creure en la Bona Notícia del
seu projecte, unir-se a ell per treballar per un món més just i feliç per a
tothom, i buscar sempre que la seva justícia, la seva veritat i la seva pau
regnin cada vegada més en el món.

Una Pregària que demana confiança (1)
Jesús posa en els llavis dels seus deixebles una pregària breu, audaç,
formada per set peticions —un número que en la Bíblia no és casual, indica plenitud. Dic audaç perquè, si no ho hagués suggerit el Crist, probablement cap de nosaltres —de fet, cap dels teòlegs més famós— gosaria pregar a Déu d’aquesta manera.
De fet, Jesús convida els seus deixebles a apropar-se a Déu i a adreçar-li amb confiança algunes peticions: en primer lloc respecte a ell i després respecte a nosaltres. No hi ha preàmbuls, en el parenostre. Jesús no
ensenya fórmules per «guanyar-se» el Senyor, sinó que invita a pregar-li
fent caure les barreres de la submissió i de la por. No diu que ens adrecem
a Déu anomenant-lo «Omnipotent», «Altíssim», «tu, que ets tan lluny de
nosaltres, jo que sóc un desgraciat». No, no ho diu, sinó senzillament
«Pare», amb tota senzillesa, com els infants que s’adrecen al seu pare. I
aquesta paraula, «Pare», expressa la fe i la confiança filial.

HORARI DE LES CELEBRACIONS
Diumenge 16 CORBERA: 10’00: Josep Mª Clua i Carmen
Santíssima Diego
Trinitat
GANDESA: 12’30: NO MISSA
19’00: Fam. Martinez-Bolta
Gabriel i Teresa
PINELL: 12’30: CONFIRMACIOSN

Dilluns 17

GANDESA: 19’00: Fam. Monner-Catala

Dimarts 18

GANDESA: 19’00: Fam. Montañes-Borras
PINELL: 11’00: Moisès i Josep Mª Altadill

Dimecres 19 CORBERA: 17’30: NO MISSA

La pregària del parenostre té les seves arrels en la realitat concreta
de l’home. Per exemple, ens fa demanar el pa, el pa de cada dia: petició
senzilla però essencial, que diu que la fe no és una qüestió «decorativa»,
separada de la vida, que intervé quan estan cobertes totes les altres necessitats. En tot cas la pregària comença amb la vida mateixa. La pregària —
ens ensenya Jesús— no comença en l’existència humana quan l’estómac
ja està ple: més aviat s’amaga on hi ha un home, qualsevol home que té
gana, que plora, que lluita, que sofreix i es pregunta «per què?». La nostra
primera pregària, en un cert sentit, va ser el primer gemec que va acompanyar el primer alè. En aquell plany del nounat s’anunciava el destí de tota
la nostra vida: la nostra fam continuada, la nostra set continuada, la nostra
recerca de felicitat.

Divendres 21 GANDESA: 19’00: Fam. Uguet-Suñe

Jesús, en la pregària, no vol desconnectar l’ésser humà, no el vol
anestesiar. No vol que esmorteïm les preguntes i les peticions aprenent a
suportar-ho tot. En canvi vol que cada sofriment, que cada inquietud,
s’adreci al cel i es converteixin en diàleg.

Diumenge 23 CORBERA: 17’30: Joan Borras i Fam.
CORPUS

Tenir fe, deia una persona, és tenir el costum de cridar.

GANDESA: 10’30: Fam. Grau-Baulo
Consuelo i Domingo

Dijous 20

Dissabte 22

GANDESA: 19’00: Roman Borras

CORBERA: 18’00: Josep i Fam
Pere Alvarez Alvarez i Fam
GANDESA: 19’00: C. A. Benita Miralles Viña
PINELL: 20’30: Mª del Mar

GANDESA: 12’30:
19’00: Accio de Gracies
Fam. Sole-Altadill
PINELL: 11’00:

