SOLIDARITAT i MIRACLE
MISSA FAMILIAR
El P. Helin va presidir la
Missa d’aquest diumenge
amb totes les famílies de
segon any de Catequesi Familiar. Tots hi van participar
escoltant la Paraula, amb la
imatge de Crist Rei de l’univers que ens convidava a
veure aquesta figura del
Crucificat que perdonava el
lladre i ens convidava també
a seguir-lo carregant cadascú de nosaltres la pròpia
creeu sentin com el mateix
Jesús és el nostre Cirineu
que ens acompanya cada dia
fins el final.

AMB ELS NENS
AQUEST DIJOUS
PASSAT
Els grups de nens i nenes de
primer any de Catequesi
Familiar, van ser tots al Lledó aquest dijous passat.
Amb ells van recordar
aquest Déu que és Pare tot
cantant el Parenostre i després en cada grup amb els
seus catequistes anàvem
repassant el tema: Déu creador, Déu que estima, Déu
que ens ha fet conèixer Jesús. El P. Joan es va reunir
amb els catequistes i van
programar el que serà el
proper mes de desembre tot
preparant el Nadal.

Els Voluntaris de La Taulada Querol

Aquests dies que s’apropen de
Nadal, tot i tots ens convida a ser
solidaris i de veritat que ho som.
La campanya de Càritas ens convida: Cridats a ser Comunitat,
estima i viu la justícia. El Banc
d’aliments, ens convida a ompli
caixes i més caixes d’aliments a
les sortides dels supermercats,
que després són distribuïts pels
diversos centres com: Càritas,
Creu Roja, La Taulada. Fundació
per la Pau, “FundiPau” ens informa de guerres i armaments,
que podeu veure a l’interior d’aquest full. Per telèfon ens conviden a comprar folis per les nostres còpies, i d’aquesta manera
contribuïm a la lluita contra la
violència i agressió infantil. Altres invitacions a la lluita contra
la violència de gènere. Al racó de
Missions hi tenim els nostres calendaris d’Enllaç Solidari que és
una ajuda als nostres projectes
missioners. I per la nostra banda
no parem d’oferir i resoldre petites ajudes a la vida domèstica
dels nostres conciutadans poc
afortunats. Amb pregunto: Amb
quins recursos comptem? Només
podem comptar amb els recursos
de la generositat de la feligresia
que ve al nostre Santuari i deixa
el seu donatiu i la seva
col·laboració a la respectiva caixeta o a la col·lecta del diumenge.
Aquest és el miracle i aquesta és
la nostra solidaritat. Amb la petita
o gran aportació fem possible que
tot això funcioni. Enmig de tot
això hi ha la persona que és atesa,
escoltada, orientada, conduïda a
trobar la solució que busca i per a
mi això és el més important.
Aquella persona que seu al meu
despatx i que a vegades se li escapen les llàgrimes quan veu que és
escoltada i que busquem el camí
per a resoldre el seu problema
que és també el meu, crec que en
això consisteix la solidaritat i la
caritat cristiana. Arribarem a Nadal i estarem contents d’haver
contribuït a fer una mica més
feliç a algunes persones, però
aquesta felicitat mai serà plena
fins que no aconseguim una pau
justa, sense corrupteles, on podem dormir sense por de mullarse i seure a taula sense necessitat
del nostre menjador. P. Joan
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AMB ELS
ULLS
OBERTS

Les primeres comunitats cristianes van
viure anys molt difícils. Perduts en el
vast Imperi de Roma, enmig de conflictes i persecucions, aquells cristians
cercaven força i alè
esperant la ràpida
vinguda de Jesús i
recordant les seves
paraules:
«Vigileu. Viviu desperts. Tingueu els
ulls oberts.
Estigueu a punt».
¿Signifiquen encara
alguna cosa per a
nosaltres aquestes
crides de Jesús a
viure
desperts?
¿Què és avui per als
cristians posar la
nostra esperança en
Déu vivint amb els
ulls
oberts?
¿Deixarem que s’esgoti
definitivament
en el nostre món
secular l’esperança
en una última justícia
de Déu per a aquesta immensa majoria
de víctimes innocents que pateixen
sense cap culpa?
Precisament, la manera més fàcil de
falsejar l’esperança
cristiana és esperar
de Déu la nostra

pròpia
salvació
eterna
mentre
donem
l’esquena
al
sofriment que
hi ha ara
mateix al
món. Un
dia haurem
de
reconèixer
la nostra
ceguesa
davant
Crist Jutge: ¿quan et vam
veure afamat o assedegat, estranger o
nu, malalt o a la presó, i no et vam assistir? Aquest serà el
nostre diàleg final
amb ell si vivim amb
els ulls clucs. Hem
de despertar-nos i
obrir bé els ulls. Viure vigilants per a
mirar més enllà dels
nostres petits interessos i preocupacions. L’esperança
del cristià no és una
actitud cega, ja que
no oblida els qui pateixen. L’espiritualitat
cristiana no consisteix només en una
mirada cap a l’interior, ja que el seu cor
està atent als qui
viuen abandonats a
la seva sort. A les
comunitats cristianes
hem de fer per manera que la nostra
forma de viure l’esperança no ens porti
a la indiferència i
l’oblit dels pobres.
No podem aïllar-nos
en la religió per no
sentir el clam dels
qui moren diàriament
de fam. No ens està
permès d’alimentar
la nostra il·lusió d’innocència per a defensar la nostra tranquil·litat. Una esperança en Déu que
s’oblida dels qui viuen en aquesta terra
sense poder esperar

res, ¿no pot ser considerada com una
versió religiosa d’un
optimisme a qualsevol preu, viscut sense lucidesa ni responsabilitat?
Una
recerca de la pròpia
salvació eterna d’esquena als qui pateixen, ¡¿no pot ser
acusada de ser un
subtil
«egoisme
allargat cap al més
enllà»?
Probablement, la poca sensibilitat al sofriment
immens que hi ha en
el món sigui un dels
símptomes
més
greus de l’envelliment del cristianisme
actual. Quan el papa
Francesc
reclama
«una Església més
pobra i dels pobres»,
ens està proposant
el seu missatge més
important i interpel·lador als cristians
dels
països
del
benestar.
José Antonio Pagola

ADVENT 2016
LA GRANDESA DE LA
CARITAT
Hi ha molts signes de
mort.
-La vida és amenaçada.
-La cobdícia i l’ambició carreguen armes.
-Les ideologies i els fanatismes divideixen els pobles.
-La insolidaritat i les injustícies organitzen pandèmies
assassines.
-Les guerres continuades en alguns països, fa que famílies senceres hagin d’emigrar a la recerca d’una vida
digne i a vegades troben la mort.
-l’hedonisme, i la duresa del cor arriben a límits delictius.
-La corrupció sembla una ona imparable.
-La terra no es conrea, és violada i es destrueix.

Hi ha signe de Llum
Nosaltres som persones
d’esperança, i no per un cert
optimisme antropològic, o
per un imperatiu més o
menys utòpic o irracional.
Ens cal saber donar raó de la
nostra esperança (1P 3,15)
Hem de provar que la nostra esperança és raonable i
ofereix arguments que poden verificar-se.
Des de la nostra fe creiem que Crist ha vençut amb la
seva llum les tenebres del món.
Creiem, així mateix, que en Maria el mal també ha estat
vençut.
Des del nostre humanisme constatem:
-Quantitat innombrables d’homes i dones, pobres i
humils, vertaders, fills de les Benaurances, són la base
ferma de la nostra societat.
-Voluntaris generosos i solidaris que per totes parts
brosten. Són esperança d’un altre món.
-Samaritans misericordiosos que es troben en tots els
camins i xarxes que ens comuniquen. Són àngels del
consol.

ATENCIÓ!
Ens ha visitat el
P. Lluis Llamas
Aquest dijous pas-

sat el P. Lluís Llamas que va ser rector de la nostra Parròquia del Lledó i
que va ser ell que va
iniciar els grups de
l’Esplai Esquirols i el
de joves Rodamons,
ha passat unes hores amb nosaltres.
Ja sabeu que ell
s’està a la Missió
Claretiana del Brasil
on exerceix el ministeri missioner. Que
el bon Déu t’acompanyi, P. Lluís.

Preguem pel P. Vila que
està greu i a les acaballes
de la seva vida entre nosaltres. Ell va servir la nostra comunitat amb molt de
zel. Que el Senyor l’assisteixi en aquests moments.

COL·LECTA
GERMANOR
Aquest diumenge passat en
la col·lecta de
“GERMANOR” per a les
diòcesis catalanes hem recollit 237,20€ Que ja sabem que van destinats als
diversos serveis que fem a
les parròquies...

Primer diumenge d’Advent
LA PREGÀRIA DE LLOANÇA
Quina alegria!
Anem a la casa del Senyor,
la més formosa peregrinació.
Venim a la casa del Senyor
Sabem tots el camí però ell ens guia
amb fermesa i delit.
Venim a la casa del Senyor
Anem a la casa del Senyor, i ens hi quedarem,
molt de temps i molts anys, és un misteri d’amor.
Venim a la casa del Senyor
Però és el Senyor que ve esperançat a casa nostra,
i s’hi vol quedar. Vol fer de la nostra llar
el seu temple per habitar.
Venim a la casa del Senyor

ORACIÓ INICIAL

ORACIÓ FINAL
Vine a salvar-nos, Pare,
de la nostra ceguesa
que no ens deixa veure’t present,
i de la nostra sordesa
que ens priva d’obrir-nos a la teva paraula.
Vine a salvar-nos
de la nostra duresa per a comprendre les Escriptures,
de les nostres lluites pels primers llocs,
de la nostra desconfiança en la llavor del Regne.
Vine a salvar-nos de la nostra superficialitat,
de la nostra insensibilitat per les coses de dalt,
de la nostra pèrdua de sentit.
Vine a salvar-nos
dels déus que ens hem fabricat
de la rutina que ens empresona,
dels nostres horitzons esquifits.

a salvar-nos, Déu salvador nostre,
Oh Déu i Pare nostre!, fes créixer en nosaltres la voluntat Vine
Déu amic nostre, Déu anunciat per Jesús. Amén.
de caminar amb les bones obres cap a la trobada del Crist
que ve, per tal que Ell ens cridi al seu costat per a posseir
a la glòria el regne dels cels. Amén.

SALM 121
Quina alegria quan em van dir:
«Anem a la casa del Senyor!»
Quina alegria quan em van dir:
«Anem a la casa del Senyor!»
Ja han arribat els nostres peus
al teu llindar, Jerusalem.
És allà que pugen les tribus,
les tribus del Senyor,
a complir l'aliança d'Israel,
a lloar el nom del Senyor.
Allí hi ha els tribunals de justícia,
els tribunals del palau de David.

PERGÀRIES
-perquè la fam i la set de tota la humanitat siguin saciades.
T’ho demanem amb fe
-perquè la pau floreixi a la terra i el nostre món es globalitzi en solidaritat i fraternitat.
T’ho demanem amb fe
-perquè els responsables de les nacions treballin amb
un sentit de servei als pobles.
T’ho demanem amb fe
-perquè els pastors de les esglésies sàpiguen llegir els
signes dels temps.
T’ho demanem amb fe
Perquè els joves visquin amb il·lusió i siguin esperança de la humanitat.
T’ho demanem amb fe
Perquè tots nosaltres siguem a les teves mans instruments de salvació, a fi d’accelerar la teva vinguda.
T’ho demanem amb fe

NOTÍCIES-NOTÍCIES-NOTÍCIES-

TA U LA D A

Els voluntaris recarreguem piles!
Diumenge passat dia 20 de novembre,
els voluntaris i voluntàries, ens hem
trobat a la Casa de Colònies de Querol
en una jornada festiva per refermar el
nostre compromís envers aquelles persones que viuen a la nostra ciutat, o bé
que hi estan de passada, i que necessiten un cop de mà per tirar endavant amb
la dignitat que tota persona mereix.
Ens hem trobat al llarg del matí, hem
conversat i al migdia hem celebrat una
eucaristia que hem concelebrat plegats i
que ha presidit el pare Joan Font, president de la nostra associació. El matí era
fresc, però assolellat. Fresc per mantenir-nos desperts i assolellat per donarnos aquell escalf que nosaltres també
necessitem. Tot seguit el nostre cuiner
oficial, el pare Joan, ha cuinat un arròs
amb el qual ens hem llepat els dits.
La jornada ens ha servit per refermar la
unió dels nostres braços i els nostres
cors, convençuts que el nostre treball és necessari i que s'encamina
envers aquelles persones que han perdut tota esperança, però que no
han deixat de buscar-la; convençuts que la nostra tasca és pels que
viuen en la solitud de qui no cerca la solitud, sabedors que el millor
que nosaltres els podem oferir és la nostra companyia, el nostre
temps. Som conscients que no arribem a tot arreu, que als qui no tenen casa només els podem oferir un aixopluc per un instant. Sabem
que no resoldrem favorablement les injustícies del nostre sistema econòmic i social. Ho sabem. Però no volem desistir de posar el nostre
granet de sorra en aquesta direcció, com tantes altres persones i organitzacions fan cada dia. Encararem els reptes de futur, siguin quins
siguin els que se'ns presentin, i ho farem perquè la nostra voluntat és
ferma i que comptem els uns amb els altres per fer-ho possible.
La nostra actitud és de gratitud, gratitud en el nostre esforç, gratitud en
la mirada del qui rep el plat de les nostres mans, gratitud de tantes persones que ens ofereixen el que bonament poden donar, també cap a les
empreses que ens proveeixen i les institucions que ens escolten.
Volem arribar lluny, més lluny encara, fins on puguem, per tal d'arribar a més persones, a més necessitats. Amb aquesta voluntat ens hem
trobat avui en una jornada distesa i joiosa. Esperem estar a l'alçada
d'allò que se'ns demana. Gràcies a totes i a tots.

Dilluns passat

MORT D’UNA ANCIANA

una anciana de 81 anys va morir després d'un
incendi provocat per unes espelmes en el seu pis de Reus.
Aquesta dona tenia la llum tallada des de feia dos mesos per no
poder pagar-la, per la qual cosa u litzava les espelmes per
il·luminar-se. És indignant que desgràcies com aquestes ocorrin
perquè no s'hagi atès la pe ció que van iniciar algunes plataformes fa ja més de dos anys: que es prohibeixi a les empreses que
puguin tallar la llum o el gas durant l'hivern a les famílies que no
poden pagar a causa de la seva escassa renda familiar.
Davant d’aquest fet i a la mateixa ciutat de Valls la Parròquia
del Lledó ha pagat a una família poder-se connectar de nou a la
llum elèctrica perquè la família no era atesa per ningú, malgrat
els seus endarreriments de no poder pagar... Potser haurem
evitat un cas semblant, no es una àvia, però sí amb dos nens de
poca edat. Ara, mentre tenen llum i sense perill es pot arreglar
la situació? Qui ho farà? Serà capaç el govern de fer una llei que
prohibeixi a les companyies el tallar la llum a qui va escàs de
recursos? La llum elèctrica no és una necessitat vital, com pot
ser l’aigua, el pa i la llet?

GRUP BÍBLIC
El tema ens narra la primera visió de Zacaries, consistent en un grup de cavalls encapçalats per un cavaller i
un àngel que anunciava que eren els que havien de recórrer la terra. En aquests símbols descobrim el seu
missatge que també és vàlid en l’actualitat, doncs
aquest grup representen els seguidors de Crist amb la
missió d’anunciar la Bona Nova. En el diàleg que
mantenen Zacaries i l’àngel del Senyor, ens anuncia un
futur de pau i llibertat, descobrint així la preparació per
la vinguda de Jesús, el Messies.
La nostra propera trobada serà el dia 26 de novembre

CALENDARI DE CATEQUESI
D’ADULTS (P. Xavier Ma.)
TROBADA DE FE I CULTURA
(Congregació Mariana)

Cada 4t. dilluns de mes a les 18:30h
GRUP BÍBLIC
Cada 2n. i 4t. dissabte de mes a les 18:30h.

EL SANT CRIST
UN LLOC DE PREGÀRIA
Ja

tenim unes 7-8 persones que vetllaran durant els
matins de dilluns a divendres i de 9 a 13h. perquè l’Església estigui oberta i puguin entrar els feligresos a
passar una estona de pregària i contemplació amb la
Paraula de Déu i davant el Crist Crucificat, el nostre
Redemptor. Volem que sigui un espai de silenci, pregària, contemplació, d’ofrena de la vida, de lectura de
la Paraula de Déu, de relaxació, de saber escoltar el
Senyor tot llegint la seva Paraula.

INFORMACIÓ TRETA
DE “FundiPau” N. 113
Cal treballar sobre les causes que aboquen milions de
persones a fugir de casa...
Cal fomentar l’acollida i generar actituds solidàries cap a
les persones que s’escapen de la violència, és imprescindible, però també insuficient i cal treballar sobre les causes que aboquen milions de persones a fugir de casa, no
es pot permetre que els conflictes armats s’eternitzin, no
podem ignorar el patiment de milions de persones en
molts llocs del planeta.
Entre els períodes 20062010 i 2011-2015 les importacions d’armes a Orient Mitjà han crescut un 61€
a l’Aràbia Saudita el creixement ha estat de 275€.
El 2015 es van comptabilitzar 65.3000.000 persones
refugiades i desplaçades al
planeta. (mentre fa dos-mil
anys Josep i Maria amb el
Nen es van desplaçar a
Egipte)
L’Article 14.1 de la Declaració dels Drets Humans
diu: “En cas de persecució, tota persona té dret a cercar
asil en altres països i a beneficiar-se’n”

FRUIT DE L’ANY
DE LA
MISERICÒRDIA
El papa Francesc ha concedit a tots els sacerdots la
facultat de poder perdonar
el pecat reservat al ell o als
bisbes, com és el de l’avortament. Va comentar
que confiant en el Déu Misericordiós, que durant tot
aquest any l’Església ha
estat celebrant bé es podia
acceptar com a fruit d’aquest any el concedir
aquesta facultat a tots els
sacerdots. Donem-ne gràcies a Déu.
Durant tot l’any i sempre, mirem de ser compassiu,
misericordiosos, solidaris, fent possible una convivència humana digne i carregada d’amor i perdó. Els
cristians si ens hem de distingir d’alguna cosa és en
saber perdonar, si en alguna cosa posem com a valor
important en la vida és l’amor que ens portarà a saber-nos sacrificar pels altres.

