EL BASTÓ
Era els moments d’assajar
amb els nens la representació
del naixement de Jesús dins
de la Missa del Pollet. El bastó
de Sant Josep estava guardat
al seu lloc des de l’any passat.
El vaig anar a buscar i allí
estava, amb altres bastons
guardats per a l’ocasió. No
deia res, allí estava quiet esperant el moment de ser útil. El
vaig agafar , el vaig brandar,
picar a terra amb una certa
energia, i no es va queixar de
res. Em va semblar que em
digués: ja està bé, tot l’any
esperant i per fi em traieu
d’aquest racó on ningú hi fica
el nas. En efecte, està guardat
en un racó entre la paret i l’armari dels objectes sagrats.
Llavors vaig pensar, aquest
bastó que només serveix per
aquesta festa i que el porta
Sant Josep no és una objecte
sagrat? Potser sí, i veia quan
bastons hi ha al carrer que
acompanyen a les persones
grans per tenir seguretat, crec
que poden tenir el valor o el
qualificatiu d’objecte sagrat.
Per molts dies serveix a la
persona com una extensió
d’ella mateixa, com una pròtesi que ja forma part de la seva
vida corporal. Però tornem al
basto que utilitza Sant Josep.
Del racó va anar a parar a les
mans d’un infant que representava aquest figura i anava
acompanyat d’una nena que
representava Maria, la seva
esposa. Amb quin orgull
aquell bastó es deixava agafar
d’aquella mà no gaire grossa
encara, una mà tendre i pertita
d’infant, que el feia tocar terra
amb força perquè el sentissin
passar. Aquell bastó ens podria explicar les seves aventures de com va ser tallat del seu
arbre, separat de la resta de
branques i portat per llocs que
no imaginava, fins que va anar
a parar a una sagristia, envoltats de ciris, ornaments sagrats, capellans i amb olor
d’encens, fins que, de tant en
tant, un cop a l’any, el treuen
del seu amagatall i és exhibit
enmig d’una multitud de feligresos que aplaudeixen i canten. El que passa és que el
pobre bastó, passada la mitja
nit, torna al racó de la sagristia
i allí resta pacient tot l’any,
esperant la nova oportunitat,
mentre algun dia no acabi
trencat i llençat al foc. Mentre,
però, té l’esperança i l’alegria
de ser el bastó de Sant Josep,
que acompanya Maria i el Fill
que naixerà al seu davant.
P. Joan
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LA MARE

A molts els pot estranyar que

l’Església faci coincidir el primer dia de l’any civil amb la
festa de Santa Maria, Mare
de Déu. És, però, significatiu
que des del segle IV, l’Església, després de celebrar solemnement el naixement del
Salvador, vulgui començar
l’any nou sota la protecció
maternal de Maria, Mare del
Salvador i Mare nostra. Els
cristians d’avui ens hem de
preguntar què n’hem fet, de
Maria aquests últims anys, ja
que probablement haurem
empobrit la nostra fe eliminant-la de manera inconscient de la nostra vida. Moguts, sens dubte, per una
voluntat sincera de purificar
la nostra vivència religiosa i
trobar una fe més sòlida,
hem abandonat excessos
pietosos, devocions exagerades, costums superficials i
extraviats. Hem procurat superar una falsa mariolatria en
la qual potser substituíem
Crist per Maria i vèiem en
ella la salvació, el perdó i la
redempció, que, en realitat,
hem d’acollir del seu Fill. Si
tot ha estat esmenar desviacions i col·locar Maria en el
lloc autèntic que li correspon
com a Mare de Jesucrist i
Mare de l’Església, ens hauríem d’alegrar i reafirmar-nos

en la nostra postura. Però,
ha estat ben bé així? ¿No
l’hem oblidat excessivament?
¿No l’hem arraconat en algun lloc fosc de l’ànima al
costat de les coses que ens
semblen de poca utilitat? L’abandonament de Maria, sense aprofundir més en la seva
missió i en el lloc que ha d’ocupar en la nostra vida, no
enriquirà mai la nostra vivència cristiana, sinó que l’empobrirà. Probablement haurem comès excessos de mariolatria en el passat, però
ara correm el risc d’empobrirnos amb la seva absència
gairebé total en les nostres
vides. Maria és la Mare de
Jesús. Però aquell Crist que
va néixer del seu si, estava
destinat a créixer i incorporar
nombrosos germans, homes
i dones, que viurien un dia de
la seva Paraula i del seu Esperit. Avui Maria no és només Mare de Jesús. És la
Mare del Crist total. És la
Mare de tots els creients. És
bo que, en començar un any
nou, ho fem elevant els nostres ulls envers Maria. Ella
ens acompanyarà al llarg
dels dies amb cura i tendresa
de mare. Ella ajudarà la nostra fe i la nostra esperança.
Tinguem-la present al llarg
de tot l’any. José Antonio
Pagola

LA FLAMA DE
BET-LEHEM
Acabem el 2016

i en comencem un altre, com
serà? Solem dir que per poc que l’any s’esforci no serà
pas pitjor, però hi ha molts camps on valorar el què passa durant tot un any. Si jo em fixo només amb l’aspecte
parroquial, puc dir que ha estat un any excepcional, amb
motiu de celebrar els 650 anys de la troballa de la imatge de la Mare de Déu i cinquanta de la seva coronació
canònica. Hem restaurat la imatge, hem restaurat la façana, que prou ha costat i està costant, això ens ha portat a refer moltes cosetes que han estat danys
col·laterals... però per a mi ha estat un any de refermarnos com a feligresos que estimem Maria i estimem allò
que és nostre el Santuari del Lledó. També puc dir que
ha estat un any de canvis, ens ha deixat el P. Jordi Marimon i hem acollit com a Vicari el P. Helin i el P. Xavier
Ma com a Superior de la Comunitat claretiana de Valls.
Estem acollint prop més de dues-centes famílies a les
nostres catequesi familiars. Amb tot tenim sempre un
repte, un desafiament de cara el futur, pel que fa a l’experiència cristiana de fe i de vida. Cap d’any és el dia de
la Mare de Jesús, i a ella encomanem el nostre treball i
els nostres projectes.

PER UN ANY NOU
CARREGAT DE PAU
PER A TOT EL MÓN

NOTÍCIES-NOTÍCIES-NOTÍCIES-

LITURGIA DE DE CAP D’ANY

HORARIS D’AQUESTS DIES

Dia 31: Missa a les 20h. Vigília de cap d’any 7

ORACIÓ INICIAL

Oh Déu, per la virginitat fecunda de Maria, heu
donat un Salvador al llinatge humà; feu que experimentem la seva intercessió, ja que per ella
hem merescut de rebre el vostre Fill, l’autor de la
vida. Ell que ¡amb vós viu i regne per sempre.
Amén.

Dia
Dia
Dia
Dia
Dia

SALM 66

Lloeu-lo tots els pobles, lloem tot el Senyor (2)

Que Déu s'apiadi de nosaltres i ens beneeixi,
que ens faci veure la claror de la seva mirada.
La terra coneixerà els teus designis
i tots els pobles veuran la salvació.
Que et lloïn les nacions, Déu nostre,
que et lloïn tots els pobles alhora!
Que s'alegrin els pobles i cridin de goig:
tu governes les nacions amb justícia
i guies els pobles de la terra.
Que et lloïn les nacions, Déu nostre,
que et lloïn tots els pobles alhora!
Que Déu ens beneeixi
i que el venerin d'un cap a l'altre de la terra!

PREGÀRIES

Et donem gràcies per aquest any que ja ha
passat:
Per l’amor compartit, per la solidaritat rebuda i donada i per la teva gràcia.
Et donem gràcies també, per aquest any Marià
que hem viscut al Lledó:
I per la intercessió de Maria, concedeix-nos
de ser fidels deixebles de Jesús.
Et donem gràcies per les famílies que ens envolten i que són part de la nostra vida:
Dóna’ns la teva gràcia i la teva força per a
continuar la creació d’una terra nova.
Et donem gràcies per tants benefactors.
I alhora et preguem per tots aquells que
durant aquest any ens han deixat.
Iniciem un nou any, sempre amb interrogants:
Ajuda'ns, Pare, perquè entre tots anem
construint el Regne que ens ha portat el teu
Fill, Jesús.
Et preguem, Senyor, per les famílies desplaçades
que fugen de la guerra:

FOTO D’ARXIU

LA TAULADA

No és fàcil preparar, organitzar, qualsevol esdeveniment

que sigui portat a terme, amb èxit. Però puc dir ben clar
que els voluntaris de qualsevol institució són l’ànima de
tot i del seu èxit. Coordinar una situació pot arribar a ser
estressant per aquell que ho dirigeixi, però res d’això passarà si tots a la una es posen al peu de canó i s’arremanguen de bon matí. Així va ser el “dinar de Nadal” que vam
organitzar al nostra menjador La Taulada. Vam servir,
com sempre fan els voluntaris, amb dedicació i delicadesa,
a tots els qui aquell dia s’hi van presentar i que ja sabien
que hi hauria un dinar de festa, però també l’equip de cuina es va estar la tarda abans, preparant olles i tallant pollastre i què se jo què més, perquè el dia següent estigués
tot a punt i la feina fos més repartida. No hi va faltar res
de res, malgrat que l’espai es petit, es va fer tot el que cal
per un dinar d’aquesta mida i d’aquestes dimensions, unes
vuitanta persones. Per això no em cansaré mai d’elogiar i
encoratjar les voluntàries i voluntaris que hi són cada dia
oferint els seus serveis generosament. A tots ells moltes
gràcies. I que el proper any puguem gaudir d’un espai
millor. P. Joan

ANY NOU TAULADA NOVA?

Crec que així serà i ben aviat, ja tenim els
locals fixats i només ens cal preparar-los
per encabir-hi tota la instal·lació. Jo creia
que seria més ràpid, però per més que
estrenyem, empenyem, a vegades el carro
no es vol moure. De les converses amb
Ajuntament sobre el local, sembla ser que
ja estan clares les posicions i finalment
podrem iniciar les obres. Crec que és un
somni compartit i que serà de grat de tots,

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.

1:
5:
6:
7:
8:

2017

Misses com en els dies festius.
Missa a les 20h. Vigília de Reis
Misses com en els dies festius.
Missa a les 20h.
Misses com en els dies festius.

COMPTES EN AQUEST FINAL D’ANY

HA MORT UN PASTOR

(final temps nadalenc)

Mn. Jaume Camprodon, capellà del Bisbat de Vic, fill de

Torelló i Bisbe de Girona, ha passat a viure a l’eternitat,
dins el cor del Pare. Era amic de la meva família i ens havíem vist moltes vegades, compartint Missa i taula amb ell.
Factures pagades
pendents
Era un bisbe que feia “olor d’ovella” com demana el papa
Escoda
76.594,22
16.027,77
Francesc. Cordial, proper, dialogant, sensible a la gent. Ens
Lesena
25.410,02
ha deixat després d’una colla d’any al servei de la Bona
Cubillo
2.904,00
Nova. Són molts els elogis que he pogut llegir a la premsa i
Arquitecte
4.386,26
sentir de viva veu. No vaig poder conviure amb ell, ja que
Cortada
629,20
la meva vocació anava per un altra camí, però, el tracte
Serraller
2.122,42
Electre
3.600,26
amb ell era d’una persona que s’interessava per la teva vida
Alarmes
1.606,45
2.000,00
i el teu treball, en el meu cas missioner. Imagino que els
Calefacció
7.067,56
gironins que el van tenir de Pastor, deuen estar tristos, ell,
Façana
544,50
els estimava i dedicava la seva vida al servei de les famíliMarbres Valls 880,88
es del bisbat. Home senzill i compromès pel seu poble i per
Ajuntament
560,17
la causa de l’Evangeli. Autor amb altres bisbes de CataluNeteja terra
2.000,00
nya del document Arrels Cristianes de Catalunya, signantTotal
128.305,94
ho sense por i amb valentia. Ell se sentia fill d’aquest poTenim concedida una subvenció per aquest mes de geble, de la nostra cultura i de la nostra fe arrelada de segles a
ner del 15.000€ Mentre anem pagant al banc el crèdit
les llars catalanes. Ara ha passat a viure a l’eternitat dels
justos a rebre el premi de tots aquells que han lluitat a faLES MISSES DEL POLLET I NADAL
vor de la veritat, la justícia i la pau. Descansa amic Jaume i
Com cada any, han estat una multitud que hi ha par- pastor. P. Joan cmf
ticipat i d’una manera activa i animada. Podeu veure
en les imatges com ha estat de viva la celebració.
Agraïm el grup musical “Pessigolles” que, com ja fa
uns anys, ens acompanyen amb els cans i la música.
A tots els nens i nenes, pares, mares, avis i àvies una
abraçada ben forta en aquest començament d’any i
que continuem veient-nos.

PESSEBRES

A la sala Claret podeu
veure el pessebre gran i
també els pessebres que
han fet els nens i nenes
de la Catequesi. No passeu de llarg, entreu-hi i contempleu les mil i unes

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.

SOPAR DE NADAL O DE CAP D’ANY
Amb tots els agents dels consells pastorals de les nostres parròquies de l’Arxiprestat ens hem reunit per celebrar una mica junts
el Nadal del Senyor. Hem compartit una llarga estona de trobada, algunes comunicacions del nostre Arxiprest, Mossèn Josep
Bofarull, que ens ha recordat allò que és més imminent a la nostra àrea de pastoral arxiprestal. Els cants d’algunes nadales animava l’ambient, i amb el sopar al voltant de la taula per encabirhi la quarantena de persones. Crec que és un signe d’eclesialitat i
que val la pena que ens comuniquem i que ho celebrem.

DON JUAN
Es deia José, era d’un poblet de Cuenca, i va morir la setmana passada.
Amb ell havíem tingut llargues converses a peu de carrer. M’explicava
que ell havia estat “matarife”. Jo me’l imaginava amb un ganivet a la
mà, un davantal i tot ell esquitxat de sang. Era de llarga conversa i
m’explicava la seva vida i com va venir a parar entre nosaltres. Un dia
el vaig trobar tot trist, havia mort un seu net i plorava i per ell resava, i
em recitava a la seva manera el Parenostre. L’entristia la situació humana de les famílies, del seu entorn i sempre em convidava a alguna
cosa. Mai el vaig defugir, sempre que el veia m’hi apropava i em deia
“don Juan” perquè, segons ell, em mereixia tot el seu respecte, ja que
era el sacerdot de Déu. Ara descansa en pau Sr. José, hem pregat per tu
i per la teva família, uns dia ens retrobarem al cel i no caldrà que surtis
amb un ganivet a la mà, allí on ets ja no cal treballar, només fer festa
una festa eterna. P. Joan

