CONCERTS
Els nostres cors senten quelAMB UN GRUP DE NENS I NENES
Faltava una catequista hi m’hi he posat jo a acompanyar la colleta d’infants. Ha estat una hora
intensa per a mi i per a ells. Asseguts a la catifa del presbiteri, anaven seguint i escoltant el que
els deia, aixecant el dit i fent preguntes, buscant els símbols de tot allò que ens envolta en les
celebracions de la Missa. Els he parlat d’aquest Jesús que celebrarem el seu naixement ara per
Nadal, amb un conte els he explicat que aquest Jesús és el Salvador, que ens porta a viure cinc
coses important per a la vida de cada persona, obrint la mà, fins hi tot aquella nena tímica que no
deia res, ha obert la mà i en cada dit hi situàvem un valor que és el que ens porta Jesús: Amor,
veritat, justícia, pau i perdó. Ells mateixos anaven dient què és el contrari d’aquests valors: mentida, odi, guerra, venjança... Hem anant fins a la capelleta Sant Jordi per arrodonir l’explicació.
Una sessió plena de comunió tot recordant-los que el dia 24 hi ha la Missa del Pollet i que una
nena del grup farà de Verge Maria.

MISSA FAMILIAR
Aquest diumenge passat amb les famílies de
primer any de la catequesi Familiar hem celebrat la Missa Familiar amb una bona colla de
famílies, junt amb la Colla Joves que, com cada any, han vingut a donar gràcies a la seva
patrona la Verge del Lledó. Amb les famílies
hem compartit el missatge de la Bona Nova
quan ja ens aproximem a Nadal.
S’apropa Nadal i tot respira aquest ambient.
Nadal és tendresa, amor, joia i pau. És treva
entre guerres inhumanes, que mai són justes
i sí que són destructores de vides. Nadal és
també fraternitat i proximitat, és cercar una
humanitat que no posi barreres, ni papers per
poder viure. És sí, voluntat ferma de sentirse poble amb identitat, una identitat acollidora que no exclou mai ningú, on tots vivim i
deixem viure, on tots celebrem i deixem celebrar, on tots treballem però n’hi ha per a
tots. Tant de bo arribem a aconseguir-ho!

com que ens mou i remena la
nostra sensibilitat més profunda. Quan passa això? En molts
moments de la nostra vida, per
aquests dies de desembre ja
propers a Nadal es multiplica i
fent allò que fem sovint sembla ser que aquests dies cal ferho d’una manera diferent. Ara
són concerts, aquests diversos
grups de persones de Valls que
formen grups de cants, diversos cors de cantaires, amb
noms diferents, (no vull dir els
noms perquè hi són tots i podeu veure els programes)
aquets grups, doncs, es preparen, assagen i fan els esforços
que calgui amb tot el goig del
cor i l’ànima per afinar les
seves veus i oferir al públic els
seus cants, el concert de Nadal, amb la seva varietat de
cants i melodies, de casa nostra i dels afores, que canten la
bellesa de la música i expressen amb llur lletra quelcom de
bell que es contagia al públic
que escolta i espera impacient
per aplaudir al finat del cant.
Assistir a un concert ho podem
fer anant escoltar i prou, i ho
podem fer també, a més a més
d’escoltar, sentir que aquella
música i aquell cant el deixem
penetrar dins nostre i ens va
desvetllant sentiments i emocions que acceleren el nostre cor
i en sortirem contents i engrescats, alegres i feliços d’haverhi assistit; aquesta assistència
s’ha convertit en participació
activa, ens ha motivat i fins hi
tot potser ens farà actuar d’una
altra manera en allò que fem i
vivim. Podem assistir al concert perquè m’agrada la música, i vull escoltar el cor que
canta des d’una perspectiva
crítica-musical, amb el perill
que sigui una experiència freda
sense emoció, encara que imagino que el bon professional
quan escolta un cant coral d’una menar o altre el seu cor
també deu bategar i emocionar
-se, a no ser que els desafinaments siguin tals que marxaria
de la sala. Bé, aquests dies són
concerts nadalencs, concerts
que moltes vagades són oferts
al públic des d’una perspectiva
solidària, a favor de causes que
a tots ens agrada de col·laborar
-hi. No ens deixem perdre
aquestes oportunitats i acompanyem els nostres Cors de
Valls i les nostres Corals, perquè s’ho val. Serà un Nadal
més ple i més alegre i feliç. P.
Joan
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EXPERIÈNCIA
INTERIOR
L’evangelista Mateu t’he molt
d’interès a comunicar als seus
lectors que Jesús ha de ser anomenat també «Emmanuel». Sap
molt bé que pot resultar xocant i
estrany. Qui pot ser conegut
amb un nom que significa «Déu
amb nosaltres»? No obstant
això, aquest nom conté el nucli
de la fe cristiana i és el centre de
la celebració del Nadal. Aquest
misteri últim que ens envolta
per tot arreu i que els creients
anomenem «Déu» no és cap
cosa llunyana i distant. És amb
tots i cada u de nosaltres. Com
ho puc saber? És possible creure
de manera raonable que Déu és
amb mi si jo no en tinc cap experiència personal, per petita
que sigui? D’ordinari, als cristians no se’ns ha ensenyat a experimentar la presència del misteri
de Déu en el nostre interior. Per
això molts l’imaginen en algun
lloc indefinit i abstracte de l’univers. Uns altres el busquen
adorant Crist present en l’eucaristia. Bastants intenten escoltarlo a la Bíblia. Per a d’altres, el
millor camí és Jesús. El misteri
de Déu té, sens dubte, els seus
camins per fer-se present en cada vida. Però es pot dir que, en
la cultura actual, si no l’experimentem d’alguna manera viu
dins nostre, difícilment el trobarem fora. En canvi, si sentim la
seva presència en nosaltres podrem rastrejar la seva presència
en el nostre entorn. És possible?
El secret consisteix sobretot a

saber estar amb els ulls tancats i
en silenci afable, acollint amb
un cor senzill aquesta presència
misteriosa que ens està encoratjant i sostenint. No es tracta de
pensar en això, sinó d’estar
«acollint» la pau, la vida, l’amor, el perdó… que ens arriba
des del més íntim del nostre ésser. És normal que, en endinsarnos en el nostre propi misteri,
ens trobem amb les nostres pors
i preocupacions, les nostres ferides i tristeses, la nostra mediocritat i el nostre pecat. No hem
d’inquietar-nos, sinó romandre
en el silenci. La presència amistosa que està en el fons més íntim de nosaltres ens anirà apaivagant, alliberant i guarint. Karl
Rahner, un dels teòlegs més importants del segle XX, afirma
que, enmig de la societat secular
dels nostres dies, «aquesta experiència del cor és l’única amb la
qual es pot comprendre el missatge de fe del Nadal: Déu s’ha
fet home». El misteri últim de la
vida és un misteri de bondat, de
perdó i salvació, que és amb
nosaltres: dins de tots i cadascun
de nosaltres. Si l’acollim en silenci coneixerem l’alegria del
Nadal. José Antonio Pagola

ADVENT 2016
LA GRANDESA DE LA
CARITAT
Aquesta grandesa arriba
a la seva plenitud quan Déu és fa present
entre la humanitat.

Avui i des d’aquest full, us volem anunciar a tots els
lectors aquesta gran i bona notícia: Nadal és a tocar, el
proper diumenge ho celebrarem i com ho celebrarem?
Són uns dies d’una gran intensitat interior que es viu
també d’una manera externa perquè hi participem tots,
creients i no creients, és festa i és Nadal! Els nostres
costums i les nostres tradicions estan “impregnades” al
voltant d’aquests dies de Nadal. Acabem doncs de preparar-nos-hi. Qui està al peu de tot això és Maria, la
Verge de l’Esperança, la Verge fidel que junt amb Josep han estat el camí d’aquesta realitat humana de Déu.

ELS PESSEBRETS
Els nens i nenes de la Catequesi Familiar han portat una llarga colla de pessebres que han fet a casa
ajudats dels pares. Anem-los a veure a la sala
Claret i podeu copsar aquesta alegria de l’infant
que experimenta quelcom nou, el Naixement de
Jesús que va descobrint d’aquesta manera pràctica
i tant senzilla com és fer un pessebre.

El Germà Lluís Maria
Gironès, Missioner
Claretià, ha passat a
l’eternitat dels justos
aquesta setmana passada. Que descansi en la
pau del Senyor, ell que
havia anunciat la Bona
Nova entre nosaltres.

IV DIUMENGE D’ADVENT
HIMNE DE LLOANÇA
El Senyor, és el Rei de la glòria:
Ve el Senyor de la glòria
Ve sense glòria,
Ve deixant esgarrinxades de glòria,
Ve per a portar-nos a la glòria.
No ve entre flames,
ni amb àguila reial,
no ve amb angèlica escolta,
fent als forts tremolar.
Ve colom i olivera
és el Senyor de la pau.
Ve Pastor i corder,
Senyor del vi i pa,
que s’entrega.
Ve Paraula i silenci
brisa i xiuxiueig,
ès de Déu el Verb.
Ve gràcia i Esperit
abraçada i Passió
és Senyor de l’Amor.
Ve en el dolor i llàgrimes,
esperançades,
ve Creu i Resurrecció.
El Senyor, és el Rei de la glòria.
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 23
És del Senyor la terra i tot el que s'hi mou,
el món i tots els qui l'habiten.
Li ha posat els fonaments als mars profunds;
les bases, a les aigües abismals.
Qui pot pujar a la muntanya del Senyor?
Qui pot estar-se en el seu temple sant?
El qui té el cor sincer i les mans sense culpa,
que no confia en els déus falsos
rebrà benediccions del Senyor,
rebrà els favors del Déu que salva.
Aquest és el poble que el cerca:
el poble de Jacob, que busca de veure'l.

Per totes les famílies, perquè preparin convenient-ment la
celebració de Nadal.
Vine, Senyor. Que t’esperem
Perquè tots els qui creiem i els qui no creuen, sàpiguen
descobrir, els signes salvadors que Déu ens ofereix.
Vine, Senyor. Que t’esperem
Perquè els pobres i tots els qui sofreixen se sentin confortats i consolats, especialment en aquests dies.
Vine, Senyor. Que t’esperem
Per les mares que esperen un fill, perquè sentin la gestació
com un misteri nadalenc.
Vine, Senyor. Que t’esperem
Per tots nosaltres, perquè ens preparem intensament per a
la vinguda de Crist en el Nadal i en l’Eucaristia.
Vine, Senyor. Que t’esperem
ORACIÓ FINAL
El Si de Josep
Beneït siguis, Senyor Jesús,
pel Cor de Maria, la teva Mare,
que va acollir la voluntat del Pare
amb una confiança total.
Beneït siguis, Senyor Jesús,
pel SI de Josep a la proposta de Déu:
va ser el digne espòs de Maria,
i tu li donares el nom de «pare».
Tu vas voler que fos necessari
el SI d’un home i una dona,
per fer-te «Déu-amb-nosaltres».
També nosaltres, com Josep,
volem obrir el nostre cor a Maria,
perquè la Mare del Déu fet home
ens ajudi a escoltar com ella la Paraula
i a fer-nos més semblants al seu Fill. Amén.

NOTÍCIES-NOTÍCIES-NOTÍCIESGRUP BÍBLIC

COSELL PARROQUIAL

En la nostra última trobada estudiem dues visions del profeta Zacaries. La primera fa referència a quatre banyes,
al·legòriques dels quatre punts cardinals d’on procedien
els enemics destructors d’Israel, i quatre forjadors, simbolitzant les forces alliberadores per a atacar als enemics i
seguidament restablir el país i acollir als deportats. L’altra
visió és la d’un home que tenia a la ma una corda d’amidar, aquest home era un àngel amb intencions de reconstruir la muralla per la protecció de Jerusalem. Déu, a través
d’un altra àngel, anuncia que la ciutat no necessita muralles ja que serà Ell mateix qui la protegirà i la farà pròspera.
En aquest estudi hi trobem també l’ensenyament de que el
Profeta porta la Paraula de Déu, i no escoltar-lo és no fer
cas de Déu.
Ens desitgem bones festes de Nadal per a retrobar-nos el
proper 14 de gener.

ACOLLIDORS DEL SANTUARI
Va ser dijous passat que ens vam reunir tots els que fins
ara s’hi han apuntat. Son dotze persones i ens en faltarien
encara un parell més, per poder-ho tenir tot ben organitzat.
Vam compartir l’objectiu que no és altra que el nostre santuari pugui estar obert amb garantia cada matí, per oferir a
les persones que vulguin poder entrar i gaudir d’una estona
de contemplació i pregària, amb un ambient acollidor i
agradable. Que puguin tenir al seu abast la Paraula de Déu,
per poder-la interioritzar, i obrir el nostre cor a l’acció de
Déu. Finalment hem acordat entre tots de començar pel
mes de gener, mentre esperem un parell o tres persones
més.

HORARIS DE NADAL
Dia 23: A les 20h. Celebració del Perdó.

EL DINAR DE NADAL
Aquest divendres dia 23 celebrarem a La Taulada el dinar de
Nadal amb tots els usuaris que “normalment” hi participen. Ho
farem amb dos torns ja que un de sol no hi cabem. Voluntaris i
voluntàries hi seran pressents amb tota la seva capacitat de servei tot preparant el dinar, que sigui festiu, participatiu i a l’abast
de tots. Un dinar de Nadal obert a tots aquells que a casa, ben
provablement, no ho podran pas fer i que a La Taulada serà una
realitat i una festa com hem fet cada any.

CONCERT DE NADAL
SOLIDARI
La Coral Terpsícore oferirà aquest diumenge a

PREGÀRIES
les 12 h. un concert a l’Església de Sant Antoni a
Sacerdot:
favor de La Taulada. Val la pena d’assistir-hi i
Preguem Déu, que s’acosti a nosaltres en Jesucrist,
de retruc sabem que és pel nostre menjador.
nostre Emmanuel, nostre Salvador i diguem-li:
Vine, Senyor. Que t’esperem
CALENDARI DE CATEQUESI
Per l’Església, que sigui mare verge, signe d’esperança
D’ADULTS (P. Xavier Ma.)
per a tots els pobles.
Vine, Senyor. Que t’esperem
TROBADA DE FE I CULTURA
Pels responsables de les nacions, perquè no descansin
(Congregació Mariana)
Cada 4t. dilluns de mes a les 18:30h.
ni desesperin a la recerca de pau i progrés per els pobles.
GRUP BÍBLIC
Vine, Senyor. Que t’esperem
Cada 2n. i 4t. dissabte de mes a les 18:30h.

Dia 24: Missa de Pollet
18h. 1r. any de Catequesi Familiar
20h. 2n. any de Catequesi Familiar
22h. Missa del Gall, al Lledó i a les Mínimes
Dia 25: Nadal del Senyor,
Misses com cada dia festiu.
Dia 26: Sant Esteve, Missa a les 20h.
Dia 31: Missa a les 20h. Vigília de cap d’any
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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.

Aquest dimecres passat a les 8 del vespre ens vam reunir tots els del
Consell Parroquial. El primer punt de ordre del dia va ser: com hem
iniciat el curs en les diverses àrees de la Parròquia? Cada delegat de
grup anava exposant com els havia anat i la participació d’infants,
joves i adults o l’animació de la litúrgia o també els visitadors de
malalts, neteja i conservació del Santuari, i també la part econòmica
on estem situats ara al final de la restauració de la façana. El segon
punt que va exposar el P. Joan va ser: com afrontem el futur de la
Comunitat Cristiana amb els desafiaments d’avui? La resposta dels
participants va ser prou enriquidora per a tots, malgrat la situació
d’allunyament de l’experiència de fe, reconeixem que es fan esforços, i que el que més és important és el testimoniatge de fe que hem
de donar els creients. Que no falti mai l’Esperit en cada cosa que
fem, que no sigui un fer per fer, sinó uns fets portats per l’anunci de
la Bona Nova de Jesús. També reconeixíem que l’aspecte social que
es porta a terme des de Càritas o La Taulada és un signe viu d’aquesta Bona Nova. El P. Joan va insistir en la creativitat que ens cal i
que no ens adormim pensat que ja ho tenim tot fet. Tot això ens ha
de portar a un projecte comú de cada part de la Comunitat Cristiana i
remar tots en la mateixa direcció.

EL GERMÀ LLUÍS GIRONÈS
A Valls va ser prou conegut el nostre estimat Germà Gironès.
Havia nascut a Riudellots de la Selva feia 82 anys. De ben jove quan
en tenia 19 de fet, va ingressat a la Congregació Claretiana i va professar el 16 de Juliol de l’any 1956. La seva vida va ser un servei
constant a les diverses comunitats on va ser destinat i a Valls que hi
va estar 22 anys remarquem perquè va ser l’iniciador del calendari
“la Candela” molt apreciat arreu de Catalunya, també les seves iniciatives en organitzar pelegrinatges ne diversos llocs, Lourdes i Fàtima, per dir els més significatius, però sempre en tenia un que cridava
l’atenció l’excursió “sorpresa” on havia arribat a omplir quatre autocars. Amb tot el bon Germà Lluís, era un home pietós i compromès
amb tasques parroquials, li agradava llegir i participar en la catequesi, i grups de reflexió cristiana d’adults. Era d’un tracta humà senzill,
proper i fins hi tot d’un bon humor que mai l’amagava. Ara després
d’aquests 82 anys el Senyor l’ha acollit a l’eternitat on rep el premi
de les persones bones i com a Missioner el descans pel seu testimoniatge de la Bona Nova de Jesús. Ara des del cor del Pare, prega per
nosaltres.

CONCERT DE NADAL AL LLEDÓ
Aquest diumenge a les 18:30h. La Coral Espinavessa
ens oferirà un concert amb les obres de Mn. Sebastià
Rué que va ser rector d’aquesta parròquia del Lledó fa
una colla d’anys i que aquesta Coral ha editat i gravat
un CD amb les seves cançons que podrem escoltar en
aquest concert.

CELEBRACIÓ DEL PERDÓ DIA 23

7

En el marc de preparació pel Nadal aquest dia al vespre celebrarem
el Sagrament del Perdó que el Senyor ens dóna cada vegada que ens
hi apropem amb un cor penedit i amb ganes de conversió. Recordem
el crit de Joan Baptista durant els primers dies d’Advent: Convertiuvos i creien en la Bona Nova que s’apropa. Abaixeu els orgulls i
aplaneu els camins. Serà aquesta la nostra reflexió escoltant el predicador del desert i del Jordà, i fent que el nostre cor s’obri al perdó
del Pare que ens espera sempre, i el perdó dels germans amb els
quals compartim la vida de cada dia.

A T E N C I Ó!
Dia 23: 20h. Celebració del Perdó
Guardeu els horaris dels dies de Nadal, Cap d’Any i Reis.

A les Misses del Pollet ens acompanyarà
el grup “Pessigolles”

