NOTICIARI

ECLESIAL

•

El dia del Corpus vam fer la Colecta per a Carites i hem recaudat
CORBERA: 139’56€
GANDESA: 536€
PINELL: 325€
Moltes Gracies.

•

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

•

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 7 al 14 de Juliol de 2019
Núm: 28
Horari despatx: Tots els dies desprès de la Missa
Tel: 977420134
Mn. Jordi: 676575696 centellesllop@hotmail.com

Lc. 10, 1-20
De poques paraules s’ha abusat tant com de la paraula «pau». Tots parlem de
«pau», però el significat d’aquest terme ha anat canviant profundament

allunyant-se cada vegada més del seu sentit bíblic. El seu ús interessat ha
fet de la pau un terme ambigu i problemàtic. Avui, en general, els missatges de pau resulten força sospitosos i no aconsegueixen massa credibilitat.
Quan en les primeres comunitats cristianes es parla de pau,
no pensen en primer terme en una
vida més tranquil·la i menys problemàtica, que discorri amb cert
ordre per camins d’un major progrés i benestar. Abans que això i
en l’origen de tota pau individual
o social hi ha la convicció que
tots som acceptats per Déu malgrat els nostres errors i contradiccions, tots podem viure reconciliats i en amistat amb ell. Això és
el primer i decisiu: «Estem en
pau amb Déu».
Aquesta pau no és només absència de conflictes, sinó vida més plena que neix de la confiança total en Déu i afecta el centre mateix de la persona. Aquesta pau no depèn només de circumstàncies externes. És una
pau que brolla al cor, va conquerint gradualment tota persona i des d’ella
s’estén als altres.

Al centre del discurs de la muntanya (1)
L’Evangeli de Mateu posa el text del parenostre en un punt estratègic, al centre del discurs de la muntanya (cf. 6,9-13). Mentrestant observem l’escena: Jesús puja al turó a prop del llac, s’asseu; al
voltant seu hi ha el cercle dels seus deixebles més íntims, i després
una gran multitud de cares anònimes. És aquesta assemblea heterogènia la que rep primer el parenostre.
La col·locació, tal com s’ha dit, és molt significativa; perquè
en aquest llarg ensenyament, que es coneix amb el nom de «discurs
de la muntanya» (cf. Mt 5,1-7,27), Jesús resumeix els aspectes fonamentals del seu missatge. L’inici és com un decorat per a la festa:
les Benaurances. Jesús corona amb felicitat una sèrie de categories
de persones que en el seu temps —i també en el nostre!— no eren
ben considerades. Benaurats els pobres, els humils, els misericordiosos, les persones de cor senzill… Aquesta és la revolució de
l’Evangeli. On hi ha l’Evangeli, hi ha la revolució. L’Evangeli no
deixa indiferent, ens empeny: és revolucionari. Totes les persones
capaces d’amor, els pacificadors que fins aleshores havien quedat al
marge de la història, són en canvi els constructors del Regne de Déu.
És com si Jesús digués: endavant vosaltres que porteu en el cor el
misteri d’un Déu que ha revelat la seva omnipotència en l’amor i en
el perdó!
A partir d’aquest portal d’entrada, que capgira els valors de la
història, floreix la novetat de l’Evangeli. La Llei no s’ha d’abolir,
però necessita una nova interpretació, que la porti al seu significat
original. Si una persona té un cor bo, predisposat a estimar, aleshores comprèn que cada paraula de Déu s’ha d’encarnar fins a les
últimes conseqüències. L’amor no té límits: es pot estimar el cònjuge, l’amic, i fins i tot l’enemic amb una perspectiva completament
nova. Jesús diu: «Doncs jo us dic: Estimeu els vostres enemics, pregueu pels qui us persegueixen. Així sereu fills del vostre Pare del
cel, que fa sortir el sol sobre bons i dolents i fa ploure sobre justos i
injustos» (Mt 5,44-45).

HORARI DE LES CELEBRACIONS
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

Dilluns 8

GANDESA: 19’00: Enrique i Mª Espina

Dimarts 9

GANDESA: 19’00: Sisco Auba
PINELL: 11’00:

Dimecres 10 CORBERA: 17’30:
GANDESA: 10’30: Fam. Garde-Vidal
Fam. Altadill-Torner

Dijous 11

GANDESA: 19’00: Teresita Povill

Divendres 12 GANDESA: 19’00: Cecilio, Juanita i Mª Teresa

Dissabte 13

CORBERA: 18’00:
GANDESA: 19’00:
PINELL: 20’30: Dolores Alvarez Guari

Diumenge 14 CORBERA: 11’30: Joaquin Foz
15 Diumenge
GANDESA: 12’30: Pepito Povill
durant l’Any
19’00:
PINELL: 10’15:

