MERCAT
Aquest diumenge Missa
Familiar amb les famílies
de primer any.
Ja ens anem apropant a Nadal i convé deixar un camí sens obstacles com
ens demana Joan el Baptiste i com
ens va recordant el Profeta Isaïes durant tot aquest temps d’Advent. Els
nostres infants portaran pessebres en
miniatura que en fem una exposició a
la sala Claret mentre contemplarem
el gran pessebre que estem a punt de
començar a muntar amb un equip de
voluntaris.

AL MONESTIR
DE LES MÍNIMES
Sor Diana del Sagrat Cor de Jesús,
ha renovat la seva consagració religiosa aquest dijous passat festa de la
Puríssima. Des de la nostra pregària la confiem al Senyor, que des de
seu Sagrat Cor li concedeixi la gràcia de la perseverança, el do de l’amor compartit i el do de la fraternitat amb les seves Germanes de Comunitat i que des de la seva vocació
contemplativa sigui testimoni de
l’amor de Déu enmig de la nostra
societat.

Dimecres és el dia de mercat i
el nostre passeig dels Caputxins en va ple tot el matí fins a
primera hora de la tarda. El
vespre abans ha de quedar vuit
de cotxes i més d’una vegada
s’hi ha quedat la furgoneta de
La Taulada aparcada, fins que
cap a les sis del matí em truca
la policia local que cal treure
la furgoneta. Ja em tens mig
adormit baixant al carrer per
aparcar-la a un altre lloc que
no faci nosa. Són anècdotes
que no passa res, i et fa estar
atent la vigília perquè no torni
a passar. Aquest dimecres he
fet de comprador, necessitava
alguna roba d’hivern i abans
que les senyores compradores
omplissin les parades ja hi he
anat i he estat molt ben servit
per la gent de les parades com
sempre que ho he necessitat.
Em feia gràcia el venedor de
sabates que sempre crida i el
sento des del despatx cridant:
On són les senyores! On són!
Jo li he dit que era molt matí
encara que ja arribarien, hem
rigut. Ben cert, poca estona
més tard ja no podies passar
de persones amunt i avall buscant aquella peça de roba o
aquell calçat o aquella bossa, o
aquells llençols, o coixins o
què sé jo què, que a vegades
omplen els nostres prestatges
d’armaris i que poques vegades fem servir... Però si més
no hem donat una mica de
vida al venedor que va d’una
població a l’altra a la recerca
de clients que li vulguin deixar
algun calerò al seu calaix. Ara
que ja estem ben a prop de
Nadal els comerços en van
plens de compradors per a
poder fer el regal i així reforçar les nostres amistats, fer-les
més consistents i perdurables.
Però en tot cas si que ens cal
no comprar d’una manera
compulsiva sinó assenyada,
només allò que et fa falta,
malgrat que la propaganda ens
convida a comprar-ho tot. Sort
que el cel no l’hem de comprar ni a trossos, com feia
aquell bon capella, ni tot sencer, el cel és un regal de Déu
que sense cap mèrit nostre
aconseguim i ho aconseguim
gràcies a aquest Jesús que en
pocs dies celebrarem el seu
naixement. Deixem-nos omplir d’aquest regal de Déu, que
no costa cap cèntim i en tot
cas regalem pau i amor, que
Ell ens dóna. P. Joan
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GUARIR
FERIDES

L’actuació de Jesús va deixar

desconcertat el Baptista. Ell esperava un Messies que extirparia del món el pecat imposant el
judici rigorós de Déu, no un
Messies dedicat a guarir ferides
i alleujar sofriments. Des de la
presó de Maqueront envia un
missatge a Jesús: «Sou vós el
qui ha de venir, o n’hem d’esperar un altre?». Jesús li respon amb la seva vida de profeta
guaridor: «Aneu a anunciar a
Joan el que veieu i el que heu
sentit dir: els cecs hi veuen, els
invàlids caminen, els leprosos
queden purs, els sords hi senten, els morts ressusciten, els
desvalguts senten l’anunci de
la Bona Nova». Aquest és el
veritable Messies: el que ve a
alleujar el sofriment, guarir la
vida i obrir un horitzó d’esperança als pobres. Jesús se sent
enviat per un Pare misericordiós
que vol per a tothom un món
més digne i joiós. Per això es
lliura a curar ferides, curar
malalties i alliberar la vida. I per
això ens demana: «Sigueu compassius com el vostre Pare».
Jesús no se sent enviat per un
jutge rigorós per jutjar els pecadors i condemnar el món. Per
això no atemoreix ningú amb
gestos justiciers, sinó que ofereix als pecadors i les prostitutes
la seva amistat i el seu perdó. I
per això demana a tots: «No
jutgeu i no sereu jutjats». Jesús no cura mai de manera arbi-

trària o per pur sensacionalisme.
Guareix mogut per la compassió, cercant de restaurar la vida
d’aquestes persones malaltes,
abatudes i trencades. Són les
primeres que han d’experimentar que Déu és amic d’una vida
digna i sana. Jesús no va insistir
mai en el caràcter prodigiós de
les seves curacions ni va pensarhi com a recepta fàcil per a suprimir el sofriment del món. Va
presentar la seva activitat guaridora com a signe per a mostrar
als seus seguidors en quina direcció hem d’actuar per a obrir
camins a aquest projecte humanitzador del Pare que ell anomenava «regne de Déu». El papa
Francesc afirma que «curar ferides» és una tasca urgent: «Veig
amb claredat que allò que l’Església necessita avui és capacitat
de guarir ferides». Parla després
de «fer-nos càrrec de les persones, acompanyant-les com el
bon samarità, que renta, neteja i
consola». Parla també de
«caminar amb les persones de
nit, saber dialogar i fins i tot
baixar a la seva nit i foscor sense perdre’ns». En confiar la seva
missió als deixebles, Jesús no
els imagina com a doctors, jerarques, liturgistes o teòlegs, sinó
com a guaridors. Sempre els
confia una doble tasca: guarir
malalts i anunciar que el Regne
de Déu és a prop.
José Antonio Pagola

ADVENT 2016
LA GRANDESA DE LA
CARITAT
Alguns fruits d’aquesta grandesa:
Acompanyament. La caritat no en té prou amb
visitar i aconsellar, vol acompanyar i compartir sentiments. Desitja estar a prop i caminar junts. La companyonia és molt bonica.
Perdó. Perdonar és el do de més grandesa que no venjar-se i no guardar rancúnia. El qui perdona és tot un
senyor, capaç, de dominar-se a si mateix i de conquerir
als altres. S’apropa a Déu.
Compassió. El sofrir amb els altres és molt humà. El
que es compadeix i es commou és persona entranyable
i amistosa, és solidària i misericordiosa. No t’emociona
la figura del bon samarità? És d’allò més diví que hi
ha en ser humà.
Profecia. La caritat no es limita a guarir ferides, sinó
que a més vol detectar les causes i combatre-les. Suposa accions profètiques, lúcides, valentes, solidàries. No
és gens fàcil lluitar contra els “faraons d’avui” contra la
tirania existent o i més quan són estructurals. L’Arbre
de la profecia i el martiri, és digne de tot reconeixement
i admiració.
Oració. La caritat s’obre cap a Déu i no pas de manera
introvertida, sinó més aviat oberta als germans i al món
sencer. Posa dintre la seva ment i el seu cor, els goig i
esperances, els sofriments i angoixes de tots els fills i
filles de Déu. En una ofrena personal a l’altar, hi ha
moltes esperances i el calze de moltes llàgrimes, uneix
l’ofrena a la de Crist i al creu.

A l’entrada podem veure
el naixement

LA FAÇANA
Ja lluïm a la façana del Santuari la Pau de Nadal, amb
llumetes que fan una imatge bonica els vespres, tot passant per davant del Lledó. A l’interior trobem el Naixement que ha muntat un grup dels joves de Confirmació.
Comencem a estar ambientats i som convidats per això
i per més a celebrar un Nadal carregat de la grandesa de
Déu que s’ha fet persona humana. Deixem que llueixin
els llums i els estels, però que no s’apagui del nostre
cor la llum de la fe que il·lumina la nostra vida.

III DIUMENGE D’ADVENT
Himnes de lloança
-Vine Senyor, a salvar-nos i fes de nosaltres uns salvadors.
-Obre els ulls del nostre cor amb el col·liri del teu Esperit perquè siguem llum del món.
-Encén el nostre cor amb el foc del teu Esperit perquè
siguem salvadors d’amor.
-Contagia’ns amb la força del teu Esperit perquè siguem profetes de llibertat.
-Ungeix-nos amb l’oli del teu Esperit, perquè siguem
el teu remei i el teu consol.
-Enriqueix-nos amb els dons del teu Esperit, per evangelitzar els pobres.
-Dóna’ns la passió del teu Esperit, perquè carreguem,
compassius, el germà.
ORACIÓ INICIAL
Pare, tu que ets font de vida, dóna'ns la gràcia de respondre a la crida del teu Fill Jesús que ens ha fet amics
seus. Fes que seguint-lo a Ell, el nostre mestre i pastor,
visquem el seu manament nou i ens mantinguem en el
camí de la veritat. Per Jesucrist, el teu Fill i Senyor
nostre. Amén.
SALM 145
Per Jesús ens ve la vida exultem germans!
El Senyor fa justícia als oprimits,
dóna pa als qui tenen fam.
El Senyor allibera els presos.
El Senyor dóna la vista als cecs,
el Senyor redreça els qui ensopeguen,
el Senyor estima els justos;
el Senyor guarda els forasters.
El Senyor manté les viudes i els orfes,
però capgira els camins dels injustos.
El Senyor regna per sempre;
és el teu Déu, Sió, per tots els segles.
PREGÀRIES
-Perquè l’Església sigui signe palpable de la teva presència.
Vine, Senyor, a salvar-nos
-Perquè les comunitats cristianes se sentin famílies
d’amor i esperança.
Vine, Senyor, a salvar-nos
-Perquè els responsables dels pobles s’esforcin per a
construir un món més just, més lliure i més solidari.
Vine, Senyor, a salvar-nos
-Perquè tots els pobles siguin evangelitzats.
Vine, Senyor, a salvar-nos

NOTÍCIES-NOTÍCIES-NOTÍCIES-

ORACIÓ FINAL
Ens costa poc de demanar-te, Senyor,
que «vingui a nosaltres el teu Regne».
El que ens costa es complir la condició
que tu poses perquè aquest Regne arribi:
ens costa «convertir-nos», com tu demanes.

Missa pel P. Lluís Vila
Dilluns passat celebràvem una Missa per l’etern descans del P. Lluís Vila, que va ser traspassat feia just
vuit dies. Hi havia una bona colla de feligresos que
l’estimàvem i el recordàvem junt amb tota la Comunitat Claretiana de Valls. Vam oferir-li la sacrifici de
l’Eucaristia que és acció de gràcies per tot el testimoniatge que ens va deixar el bon P. Lluís. A tots els que hi
vau participar moltes gràcies.

Ens costa comprendre que per fer el Regne
no hi hagi més camí que el que tu has seguit:
fer el bé per tot arreu on passem,
posar la vida al servei d’un món més humà.
Condueix el nostre cor pels teus camins
fins que arribem al goig d’una vera conversió,
que ens faci veure el món i les persones
amb uns ulls diferents: amb la teva mirada.

DIA 18 CONCERT DE NADAL
Proper diumenge dia 18 a les 18’30h. La Coral Espinavessa ens oferirà, com cada any, el concert de Nadal.
Val la pena de ser-hi i gaudir dels cants que aquests
dies omplen els aires del món, ressaltant el Naixement
del Fill del Creador.

Dóna’ns així el goig de ser deixebles teus
perquè amb fets concrets de la nostra vida
siguem capaços de fer sentir als desvalguts
l’anunci joiós de la teva Bona Nova. Amén.

8è CONGRÉS DE CONFRARIES I
GERMANDATS DE SETMANA SANTA
S’està fent la difusió a diverses capitals Catalanes.
Confiem que hi haurà una molt bona participació i que
la Ciutat de Valls s’hi posarà de ple per acollir a tots
els participants d’arreu de Catalunya.

DIÀLEG AMB ELS SERVEIS SOCIALS
Ens hem reunir amb els directius del Serveis Socials de l’Ajuntament
per tal de buscar una millor col·laboració amb el nostre menjador La
Taulada. Ha estat una llarga estona de conversa i exposició de part de
La Taulada i de part dels Serveis Socials, per tal de no duplicar els
ajuts que oferim als nostres usuaris del menjador. Els criteris no són
pas els mateixos, encara que podem “garbellar” una mica els beneficiats per tal de no crear situacions innecessàries. El nostre criteri és de
donar menjar a tothom que s’hi apropa, en un primer moment, i fer un
seguiment si realment ho necessita o no. Oferint també el servei de
rentar roba i higiene corporal, oferir també una acollida a tothom perquè sentin el caliu humà i que són part de la nostra societat. Aquesta
setmana tenim reunió amb Urbanisme a l’Ajuntament per tal d’esbrinar les dues possibilitats que tenim de locals i començar ja d’una vegada la instal·lació.
Sort que el bon Déu en fer-se home no va néixer a l’Ajuntament ni a
l’entrada d’una Església, sinó enmig de la pobresa en una establia. I a
més i més vol néixer dins de cada cor humà per sentir-se més humà.
De la Caixeta de La Taulada hem recollit 400€ en aquest mes de
novembre. A tots moltes gràcies.

CÀRITAS
El proper dilluns tenim reunió de l’equip de coordinació de Càritas
Inter parroquial.
De la Caixeta de Càritas hem recollit 205€ en aquest mes de novembre. Hem pagat ajudes per farmàcies, viatges i diversos serveis a la
Parròquia, 3 bombones de gas.

APADRINAMENTS

De la Caixeta d’apadrinaments de les famílies de la Missió Claretiana, hem recollit 72€. A part de les aportacions dels Calendaris d’Enllaç
Solidari que comptabilitzarem quan s’acabin.
Moltes gràcies a tots per la vostra aportació generosa.

CALENDARI DE CATEQUESI
D’ADULTS (P. Xavier Ma.)

-Perquè els dèbils siguin confortats i tots els qui pateixen siguin consolats.
Vine, Senyor, a salvar-nos

TROBADA DE FE I CULTURA

-Perquè tots nosaltres siguem testimonis d’una joiosa
esperança.
Vine, Senyor, a salvar-nos

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

(Congregació Mariana)

HORARIS DE NADAL
Dia 23: A les 20h. Celebració del Perdó.
Dia 24: Missa de Pollet
18h. 1r. any de Catequesi Familiar
20h. 2n. any de Catequesi Familiar
22h. Missa del Gall
Dia 25: Nadal del Senyor,
Misses com cada dia festiu.
Dia 26: Sant Esteve Missa a les 20h.
Dia 31: a les 20h.Vigília de cap d’any

2017
Dia 1: Misses com en els dies festius.
Dia 5: Missa a les 20h. Vigília de Reis

LLIBRE DE PARAULA I VIDA
Sempre hi ha alguna persona interessada amb aquest llibre on
hi ha les lectures de la Paraula de Déu. Els podeu demanar a la
Sagristia o al despatx, al preu de 3,75€

LLIBRE DE LA MISSA DE CADA DIA
Els que hi esteu subscrits ja han arribat els del primer trimestre
de l’any. El podeu recollir a la sagristia.

Immaculada Concepció de la
Santíssima Verge i el P. Claret
Hem celebrat la solemnitat de la Immaculada Concepció de
Maria Verge. Els primers indicis d'aquesta festa es remunten
al segle VII, a Orient, sobre la base d'una tradició que sostenia
la fe en la immunitat de tota taca de pecat de la Mare del Senyor. A Occident, en canvi, la festa va començar a celebrar-se
de manera oficial a partir de 1476, tal com apareix en el calendari litúrgic romà. El 8 de desembre de 1854, el Papa Pius IX
va proclamar en la seva butlla "Ineffabilis Deus" que Maria,
en previsió dels mèrits de Crist, va ser preservada de tot pecat.
Aquesta solemnitat litúrgica se situa en l'Advent, com una invitació a contemplar la imatge de Maria, la plena de gràcia,
abans de contemplar el misteri íntegre de Betlem. En els textos bíblics de l'Advent i en els d'aquesta solemnitat podem
fonamentar la comprensió del dogma de la Immaculada Concepció i enquadrar millor la seva figura en la visió global del
misteri cristià.
Per sant Antoni Maria Claret el fet de la Concepció Immaculada té una doble dimensió: personal i social. El comprèn, certament, com a plenitud de gràcia i preservació de tot pecat, però
intueix en aquest fet una dimensió apostòlica especial: contempla el pla de Déu vencent la serp i la seva descendència per
mitjà de la Dona i la descendència d'aquesta. Per Claret la Dona és Maria i la seva descendència són tots els seus fills, especialment els missioners (cf. Aut 686-687). Claret contempla el
misteri de la Immaculada en un sentit apostòlic de lluita. Més
que un misteri de bellesa, la Immaculada és, per a ell, la vencedora de Satanàs, que ha de seguir lluitant i vencent en la
seva descendència. I aquest és també el sentit que té la presència de Maria en la Congregació Claretiana i en la nostra acció
evangelitzadora. Per als Claretians, hereus de l'esperit de sant
Antoni Maria Claret, Maria Immaculada és, sobretot, la Victoriosa, la Nova Eva enemistada amb la serp, la lluitadora en el
combat contra el mal en totes les seves formes.

SAGRAMENTS MES DE NOVEMBRE
BATEJOS
Ha rebut el sagrament del baptisme durant aquest mes de novembre la nena: Rocío Sánchez Rodríguez i l’hem posat sota
la protecció de la Mare de Déu del Lledó, perquè sigui la seva
guia i el seu estel.

DEFUNCIONS
En aquest mes de novembre hem acompanyat a les famílies en
el dia del traspàs de: Maria Paula Ribera Cortés, Tamara
Mora Navarrete, Francesc Ramon Terreu Serra, Carmen
López López, Andrés Invernon Ramos, Jaume Espiña Fondevila, Amadora Raya Aragon, Mercedes Tarrasson Tarrason, Maria Carmen Menor Casquero, Rafel Parés Domènech, i Felix Gallardo Casado. Els hem deixat en mans del
Pare de Misericòrdia que de ben segur els ha acollit en el seu
cor de Pare, tal com ens va prometre el seu Fill, Jesús.

ATENCIÓ!

Dia 14 reunió del Consell Parroquial a les 20’00h.

Guardeu els horaris dels dies de
Nadal i Cap d’Any

