“LA GROSSA”
No
MISSA FAMILIAR
Va ser aquest diumenge passat que amb les famílies de
segon anys celebràvem la
Missa Familiar del quart diumenge d’Advent, ja ben al
final de les quatre setmanes
de preparació per Nadal. Els
nens van portar els seus propòsits que enganxàvem a la
“corona d’Advent” i que significaven com ens anem preparant per a celebrar un bon
Nadal, el naixement de Jesús
el Salvador.

AMB ELS NENS
I NENES
Amb

tots els grups, tant de
primer com de segon any,
hem visionat un curt video
animat, que ens narra el Naixement de Jesús. Val a dir
que tots els petitons estaven
ben quiets seguint les imatges
projectades a la sala Claret,
envoltat de pessebres que ells
havien portat i que encara
alguns van portar el mateix
dia. Després vam assajar una
mica el què serà la celebració
de la Missa del Pollet amb la
representació de l’Evangeli
d’aquella Nit de Nadal. Josep, Maria, pastors, àngels...
tots al voltant del Nen Jesús.

NADAL AMB ELS
AVIS I ÀVIES

Aquesta

setmana hem
celebrat la Missa de Nadal a les residències Alba
i Ballús. Han estat dues
celebracions ben animades amb nadales i sobretot
amb la presència de la
Paraula del Senyor i la
participació en l’Eucaristia. Junts hem pregat per
la salut, la pau, la justícia
i especialment per les famílies que pateixen a causa de les guerres estúpides
que organitzem els humans. Hem deixat un llarg
somriure al rostre d’aquells avis mentre deixàvem que el: fum, fum,
fum, del 25 de desembre,
omplís els nostres cors.

ens ha tocat però tenim
salut, gràcies a Déu! És l’exclamació “resignada” als qui
mai ens toca una rifa o un
sorteig de grans quantitats,
com és “la Loteria de Navidad” o bé la Grossa de Catalunya. Alguns hi afegeixen:
“quins maldecaps amb sorgirien si em toqués!”” no sé si
ho diuen de veritat, però el
cert és que quan toca sembla
que la gent es torni boja. Ni
que sigui per “tapar forats”
com diuen altres, si la quantitat no és massa gran, però
amb la qual poden fer front a
una colla de deutes i a un
repartiment entre la família,
quan el cor és generós. Crec
que a tots agrada que ens
toqui alguna vegada algun
premi i si és substanciós millor. Ara, si no hi jugues gairebé és impossible, encara
que sempre hi ha alguna ànima bona que et regala alguna
participació i sempre repasses els números per veure si
hi ha hagut sort. I si és alguna participació d’algun centre benèfic ja no ho vas a
recollir per a beneficiar l’entitat on el vas adquirir. Tots
sabem de sobre que els diners no fa la felicitat, però
també diem que hi ajuden
força. En fi, de ben segur que
dijous passat a una bona colla de persones s’hauran sentit feliços, perquè els “ha
tocat la grossa”. Me n’alegro
només faltaria i metre escric
això, em ressona la cantarella
dels nens que van cantant els
números i els premis i els
crits quan ha tocat un premi
important. Però en altres moments de serenor i sense passió, penso en el premi que el
Déu de l’amor i la pau ens ha
fet als humans, el seu propi
Fill, que ha vingut per a portar-nos la “benaurança” una
benaurança per a ara i més
per a la vida eterna. Aquesta
és una “grossa” que potser
molts tenen oblidada, la
“grossa” del premi etern.
Passarà Nadal i Cap d’any i
passaran moltes vegades, el
que no passarà mai és el premi etern que ens porta el
Nadal, malgrat la nostra petitesa humana, malgrat el mal
que encara hi ha en el nostre
món i que provoquem els
humans. Nadal és fruit del
Déu fidel i sort en tenim. P.
Joan
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UN DÉU
PROPER
Nadal

és molt més que tot
aquest ambient superficial i manipulat que es respira aquests
dies als nostres carrers. Una festa molt més profunda i joiosa
que tots els artefactes de la nostra societat de consum. Els creients hem de recuperar de nou el
cor d’aquesta festa i descobrir
darrere de tanta superficialitat i
atordiment el misteri que dóna
origen a la nostra alegria. Hem
d’aprendre a «celebrar» el Nadal. No tothom sap que és celebrar. No tothom sap que és obrir
el cor a l’alegria. I, no obstant
això, no entendrem el Nadal si
no sabem fer silenci en el nostre
cor, obrir la nostra ànima al misteri d’un Déu que se’ns acosta,
alegrar-nos amb la vida que
se’ns ofereix i assaborir la festa
de l’arribada d’un Déu Amic.
Enmig del nostre viure diari, de
vegades tan avorrit, apagat i
trist, se’ns convida a l’alegria.
«No hi pot haver tristesa quan
neix la vida» (Lleó el Gran). No
es tracta d’una alegria insulsa i
superficial. L’alegria dels qui
estan alegres sense saber per
què. «Tenim motius per al goig
radiant, per a l’alegria plena i

per a la festa solemne: Déu s’ha
fet home i ha vingut a habitar
entre nosaltres» (Leonardo
Boff). Hi ha una alegria que només la poden gaudir aquells que
s’obren a la proximitat de Déu i
es deixen atreure per la seva
tendresa. Una alegria que ens
allibera de pors, desconfiances i
inhibicions davant Déu. Com
témer un Déu que se’ns presenta
com un nen? Com defugir a qui
se’ns ofereix com un infant fràgil i indefens? Déu no ha vingut
armat de poder per imposar-se
als homes. Se’ns ha apropat en
la tendresa d’un nen a qui podem acollir o rebutjar. Déu no
pot ser ja l’Ésser «omnipotent» i
«poderós» que nosaltres sospitem, tancat en la serietat i el
misteri d’un món inaccessible.
Déu és aquest infant lliurat afectuosament a la humanitat, aquest
petit que busca la nostra mirada
per a alegrar-nos amb el seu
somriure. El fet que Déu s’hagi
fet nen diu molt més de com és
Déu que totes les nostres cabòries i especulacions sobre el seu
misteri. Si sabéssim aturar-nos
en silenci davant d’aquest infant
i acollir des del fons del nostre
ésser tota la proximitat i la tendresa de Déu, potser entendríem
per què el cor d’un creient ha
d’estar amarat d’una alegria diferent aquests dies de Nadal.
José Antonio Pagola

La nostra vanitat prou s’afigura
que està damunt del bé i del mal,
més no val ganivet, ni ànima dura,
És més forta la nit de Nadal!
Ai, si no fos aquest nit, tan clara!
Seríem tros de carn i pensament
que no coneix d’on ve, ni on va, ni on para;
pell d’home arrossegada pel corrent!
Però Nadal ens ha pintat el rostre
amb un vermell precís i decidit,
i ens dóna un sentiment de llar, de sostre,
de terra, de nissaga i d’esperit.
I ens dóna un punt d’humilitat de cendra
per estimar un racó dintre l’espai,
i desperta en el cor aquell blau tendre
que hem volgut escanyar i no mor mai.
Procurem ser una mica criatures
amorosint el balandreig raspós,
i diguem: “Glòria a Déu en les altures”
amb aquell to que deien els pastors.
I si tot l’any la mequines ens fibla,
i l’orgull de la nostra soledat,
almenys aquesta nit fem el possible
per ser uns homes de bona voluntat.
Josep Ma. de Sagarra

NOTÍCIES-NOTÍCIES-NOTÍCIES-

DIA DE NADAL

HORARIS D’AQUESTS DIES

ORACIÓ INICIAL
Senyor, vós heu fet resplendir aquesta ni i aquest dia,
amb la vostra llum veritable; feu que, els qui a la terra
coneixem el misteri d’aquesta llum, puguem també
fruir al cel del goig que ella ens porta. Amén.

Dia 25: Nadal del Senyor,
Misses com en els dies festius.
Dia 26: Sant Esteve, Missa a les 20h.
Dia 31: Missa a les 20h. Vigília de cap d’any
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Ens ha nascut el Crist, veniu adorem-lo!

Dia 1: Misses com en els dies festius.
Dia 5: Missa a les 20h. Vigília de Reis
Dia 6: Misses com en els dies festius.

Canteu al Senyor un càntic nou,
canteu al Senyor arreu de la terra,
canteu al Senyor, beneïu el seu nom.
Anuncieu de dia en dia que ens ha salvat.
Conteu a les nacions la seva glòria,
conteu a tots els pobles els seus prodigis.
El cel se n'alegra, la terra ho celebra,
bramula el mar amb tot el que s'hi mou,
jubilen els camps amb tot el que hi ha,
criden de goig els arbres del bosc.
En veure que ve el Senyor,
que ve a judicar la terra.
Judicarà tot el món amb justícia,
tots els pobles amb la seva veritat.

COMPTES EN AQUEST FINAL D’ANY
Dia 7: Missa a les 20h.
Dia 8: Misses com en els dies festius.

PREGÀRIES
Senyor, et donem gràcies pel Nadal que podem celebrar:
I et preguem que arribi aquesta llum a tota persona
de bona voluntat.
T’has fet humà com nosaltres perquè estiguéssim a
prop teu:
Fes que la teva humanitat renovi les nostres vides a
favor de l’amor i la pau.
Malgrat que en el nostre món costa de construir el teu
Regne:
Confiem amb la teva ajuda i amb la teva força per
portar-lo a terme.

LA TAULADA I EL DINAR DE NADAL
Hem organitzat dos torns del DINAR DE NADAL pels nostre
usuaris habituals del menjador, aquest divendres passat. Ha estat
una festa una mica estreta per l’espai però plena d’alegria, música i cants. Hi ha hagut petits obsequis per a tots, però el més
important ha estat la generositat dels i disponibilitat de totes les
voluntàries en preparar tota la festa.

ALIMENTS
Dues furgonetes plenes han recaptat els alumnes del Col·legi
Claret i de l’Escola del Lledó, per a les prestatgeries del rebost
de la Taulada. Des d’aquí agraïm la generositat de llurs famílies,
que fa possible que des del nostre menjador podem arribar a més
gent necessitada.

Senyor, Déu nostre, que ens heu donat l’alegria de celebrar la festa del naixement del redemptor, feu que
visquem de tal manera que siguem dignes d’arribar a
la seva companyia. Amén.

nadalenc)
pendents
16.027,77

2.000,00

Tenim concedida una subvenció per aquest mes de gener del 15.000€ Mentre anem pagant al banc el crèdit
que hem demanat per poder pagar les empreses constructores, cada més són: 740€ en tres crèdits.
Aquests dies de pluja intensa ha fet sortir l’aigua de la teulada
per on no devia, tot i que es va fer nou no fa pas tant de temps,
entre algun colom i terra que no sé d’on surt ha taponat un canal
de la teulada de les sales de catequesi i esplai, i queia damunt el
cel ras fins que ha caigut alguna placa. Aquests dies, que ha fet
una mica de sol, han pujat els paletes hi ho han netejat i endreçat, refent algunes teules amb morter i repintar algun racó amb
pintura pròpia per aquest afers. A veure si un cop net les canaleres tornen empassar-se l’aigua i no salta pel dret. A la vida ens
passa com a les goteres de la teulada, que de tant en tant hem de
fer examen, per corregir errors i endreçar la casa.

Et preguem per les moltes famílies que pateixen a causa de les guerres i atemptats:
Que aquests dies aprenguem a ser solidaris amb tothom i sempre.

ORACIÓ FINAL

(final temps
Factures pagades
Escoda
76.594,22
Lesena
25.410,02
Cubillo
2.904,00
Arquitecte
4.386,26
Cortada
629,20
Serraller
2.122,42
Electre
3.600,26
Alarmes
1.606,45
Calefacció
7.067,56
Façana
544,50
Marbres Valls 880,88
Ajuntament
560,17
Neteja terra
2.000,00
Total
128.305,94

GOTERES

Senyor, encara no hem aconseguit una treva de pau
justa:
Dóna’ns coratge i força per lluitar sempre per un
món més just.

Els àngels canten la teva glòria:
Fes que no s’apagui mai del nostre cor aquest cant
de lloança per la teva grandesa.
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TROBADA MENSUAL DELS GRUPS “Fe i Cultura” i “C.V.X.- Congregació Mariana”
Avançada una setmana, per coincidir el proper dilluns amb la festivitat de Sant Esteve, els dos grups han tingut el passat dia 19 la seva
trobada mensual de reflexió. En aquesta ocasió hem comentat el
valor del silenci i de l’espiritualitat que hi va lligada, com a actitud
de la persona que el pot ajudar en la recerca de Déu.
Un silenci, entès com aquella disposició de l’enteniment i del cor
que intenta passar del “soroll” que ens envolta, o que es troba en el
nostre interior, per avançar en el camí a l’encontre del Senyor. És
així com es converteix en un silenci sant, que esdevé pregària davant
la constant presència de Déu en la nostra vida. I que derivarà en una
caritat oberta al servei del proïsme, en la crida a ser testimonis del
Crist en el nostre món.
Important, doncs, la disponibilitat per trobar i acollir aquests moments de solitud i prendre’n consciència de la necessitat que en tenim. 19 desembre 2016

NADALES REBUDES
Des del Brasil el P. Francesc Trilla ens envia la seva Nadala i
ens diu: A la Comunitat Claretiana i a la Parròquia del Lledó,

els millors desitjos d’un Nadal ple de germanor, alegria i bondat
divina. Que Jesús ens doni la pau i ens ajudi a ser-ne constructors
en les nostres famílies, al nostre món. Feliç Nadal i que el puguem
celebrar per molts anys. Una gran abraçada. Cesc Trilla cmf.
També hem rebut felicitació de nadal de part del Superior Provincial, P. Ricard Costa-jussà, del P. Llamas des del Brasil, del Sr. Arquebisbe, i d’una colla de feligresos. A tots corresponem amb els
nostres desitjos de joia i pau, envoltats de justícia i fraternitat universals.

CONCERTS
DE NADAL
La Coral Espinavessa ens va
alegrar amb un repertori extraordinari amb músiques nadalenques de Mn. Sebastià Rué.
Va ser un concert inèdit i que
hem d’agrair a La Coral Espinavessa i el seu director Sr.
Joan Màndoli la seva tenacitat i
fidelitat. Un concert no s’improvisa, suposa dies i dies d’assaig, vespres i nits de sortir de casa per anar a assajar amb tot el sacrifici que
suposa. Felicitats a tots ells.
La Coral Terpsícore, va oferir el seu concert nadalenc a l’Església
de sant Antoni a favor de La Taulada. Va omplir totes les expectatives i agraïm de cor la seva disponibilitat i solidaritat que els caracteritza. Fet el recompte de les aportacions es va recollir 465,44€ que
han anat al compte de La Taulada, que ajudarà i molt a les despeses
que es presenten de cara al nou local. Gràcies!

LES GRALLES
La revista setmanal “les Gralles”, que
han col·laborat amb La Teulada moltes vegades, en el seu número de la
rifa de Nadal, en tots aquells que hi
participaven han recollit 355€. Els
donem a tots les nostre gràcies més
sinceres i desitgem a tothom que hi ha
col·laborat un Nadal de Pau i joia.

EL PERDÓ

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.

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 divendres passat, omplíem el nostre Santuari de feligresos
que demanaven el perdó. Ha estat una llarga estona de reflexió, d’interioritzar dins el nostre cor, els moments de la nostra vida que hem
estat signes de foscor, signes de mort i contrastar-los amb els signes
de llum i amor que el Senyor ens ofereix. També ens oferíem el perdó i la pau uns als altres, mentre ressonava a la nau del temple la
pregària mariana: pregueu per nosaltres pecadors... Aquesta bona
Mare que ens presideix no ens abandona i ens acompanya fins sempre, al seu Fill que és qui ens porta el perdó i la pau.

