FRED
Carrer avall amb trobo tot de
UNES SETMANES
DE VACANCES
Després de les dues Misses
del Pollet, de contemplar els
pessebres ens quedem a casa,
tot esperant una altra festa la
dels reis! Amb tots els interrogants: em portaran allò que he
demanat? Se’n recordaran els
reis de mi? Mentre veiem i
escoltem la narració de l’evangeli. Mentre a casa estem a
l’expectativa de l’estrella i
dels reis, que no passin de
llarg, que s’aturin, que descarreguin allò que hem demanat.
Els reis, potser ens poden preguntar, com ha estat el nostre
comportament durant l’any. I
és ara que tots voldríem haver
estat excel·lents en tot, però
de sobres sabem que no ha pas
estat així. Deixem-nos portar
per l’esperit innocent dels nostres infants, i molt provablement podrem veure l’estrella
de Nadal que ens guia pel camí de la vida.

LA NADALA D’UNS
NENS
La Samantha i l’Oriol em van donar la seva nadala, que és tot un muntatge de dibuixos que
han fet entre tots dos germanets. Podeu veure el dibuix i comprovar la seva imaginació, escriuen anglès i català i desitgen bon Nadal i feliç any nou. Gràcies per la vostra felicitació
de Nadal. P. Joan

AMB ELS PARES
Tenim reunió amb els pares i mares, els dies 10 i 12 d’aquest mes de gener, de segon i primer any respectivament. A les 20’00h. i continuarem la nostra Catequesi Familiar.
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gent abrigada fins el nas i les
orelles. Aquests dies ha fet un
fred intens i calia sortir de casa ben abrigat i encara així,
l’aire que respiraves era ben
gelat. Hom veies que es cordava l’abric i s’envoltava de la
bufanda i tot passant comentava: avui fa fred abriguis bé! I
tenia raó, el fred ens obliga a
protegir-nos el cos que és dèbil sinó fàcilment agafes una
grip que no hi ha qui la tregui
de sobre. Quin contrast a l’estiu que sortim al carrer amb
màniga curta i només amb la
samarreta que potser llueix
algun disseny especial i ens
agrada de portar-la. Però
aquests dies la roba d’estiu
està amagada i fins el proper,
ara estem en ple hivern i busquem el sol per sentir una mica d’escalfor. Potser aquests
dies més freds, quan arriba a
migdia ha pujat una mica la
temperatura, però veig que
anant pel carrer tots anem ben
abrigats. No deixa de ser una
experiència bona l’hivern, recordo que a la missió enmig
de la selva amazònica enyoràvem el fred, allí sempre calor i
més calor i així tot l’any. Teníem penjat a la paret algun
quadre del nostre Pirineu nevat per recordar, si més no
amb la vista que existia el
fred. Ara aquí a casa nostre
passem pel sol per protegirnos una mica del fred i aconseguir algun grau de temperatura. Hi haurà persones que
resisteixen més els canvis climàtics i n’hi ha de més dèbils
que els trasbalsa tot el seu organisme quan han d’aguantar
temperatures fortes, de calor o
de fred. De totes maneres anirem superant hiverns i estius. I
tornarà a venir la primavera i
tornarem al somriure del
temps que tot reneix. Com ara,
que també som convidats a
renéixer de nou amb l’esclat
del Nadal i d’un any nou. Nadal és, i ha de ser, un signe
d’Esperança per a tota la humanitat, un signe de nova vida
que ja ha superat els llargs
hiverns sense esperança i apareix el sol que tot ho il·lumina,
l’estel que ens guia fins el Foc
Pasqual de la vida eterna, allí
no hi fa mai fred ni calor.
P. Joan
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UNA NOVA ETAPA
Abans de narrar la seva activitat
profètica, els evangelistes ens
parlen d’una experiència que
transformarà radicalment la vida
de Jesús. Després de ser batejat
per Joan, Jesús se sent el Fill
estimat de Déu, habitat plenament pel seu Esperit. Encoratjat
per aquest Esperit, Jesús es posa
en marxa per anunciar a tots
amb la seva vida i el seu missatge la Bona Notícia d’un Déu
amic i salvador de l’ésser humà.
No és estrany que, en convidarnos a viure en els propers anys
«una nova etapa evangelitzadora», el papa ens recordi que
l’Església necessita més que mai
«evangelitzadors d’Esperit».
Sap molt bé que només l’Esperit
de Jesús ens pot infondre força
per a posar en marxa la conversió radical que necessita l’Església. Per quins camins?
Aquesta renovació de l’Església
només pot néixer de la novetat
de l’Evangeli. El papa ens convida a escoltar també avui el
mateix missatge que Jesús proclamava pels camins de Galilea,
no un altre de diferent. Hem de
«tornar a la font per recuperar la
frescor original de l’Evangeli».
Només d’aquesta manera
«podrem trencar esquemes avorrits en els quals pretenem tancar
Jesucrist».
El papa està pensant en una renovació radical «que no pot deixar les coses com estan; ja no
serveix una simple administració». Per això ens demana d’a-

bandonar el còmode criteri pastoral del «sempre s’ha fet així» i
insisteix una i altra vegada:
«Convido tots a ser audaços i
creatius en aquesta tasca de repensar els objectius, les estructures, l’estil i els mètodes evangelitzadors de les pròpies comunitats».
Francesc busca una Església en
què només ens preocupi comunicar la Bona Notícia de Jesús al
món actual. «Més que la por a
no equivocar-nos espero que ens
mogui la por a tancar-nos en
estructures que ens donen una
falsa contenció, en normes que
ens tornen jutges implacables,
en costums on ens sentim tranquils, mentre fora hi ha una
multitud famolenca i Jesús no es
cansa de repetir: Doneu-los
menjar vosaltres».
El papa ens crida a construir
«una Església amb les portes
obertes», ja que l’alegria de l’Evangeli és per a tothom i no se
n’ha d’excloure ningú. Quina
alegria poder escoltar dels seus
llavis una visió d’Església que
recupera l’Esperit més genuí de
Jesús trencant actituds molt arrelades durant segles! «Sovint
ens comportem com a controladors de la gràcia i no com a facilitadors. Però l’Església no és
una duana, és la casa del Pare,
on hi ha lloc per a cada u portant
a sobre la pròpia vida».
José Antonio Pagola
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REIS I REGALS

Quin seria el gran regal dels reis?

M’he fet aquesta reflexió que voldria que no fos
gens una utopia, sinó que arribés a ser una realitat, i encara que sembli que estigui lluny del meu
abast o fora de l’abast de molta gent de bona voluntat, es pot aconseguir amb l’esforç dels qui governen la terra o si voleu els qui governen els pobles de la terra. Durant aquest any o aquests últims tres o quatre anys el nostre mar Mediterrani
s’està convertint en un cementiri de persones i a
vegades de famílies senceres que fugen de la
guerra del seu país, buscant a la nostra Europa un
refugi, lloc per viure, i el que troben és la mort pel
camí. Quina mala voluntat hi ha amb els qui trafiquen amb tot això? Quina mala voluntat hi ha amb
els qui governen que no ho saben aturar? No puc
pas pensar d’altra manera. Recordo aquest missatge: Pau als homes de bona voluntat. Qui no en
té de bona, fa servir la dolenta, llavors veiem les
destruccions, violències, opressions i corrupcions.
La meva carta als reis no pot pas ser altra que
aquesta, que aconseguim d’aturar les guerres i
aconseguir la pau, que aconseguim d’eliminar les
corrupcions i aconseguim un equilibri just de convivència, que amb el diàleg afermem les relacions
humanes i fem fora de nosaltres imposicions que
no ens deixen ser poble a nosaltres ni a ningú.
P. Joan

DOS ESDEVENIMENTS
IMPORTANTS EN AQUEST 2017
Un, és la beatificació dels 109 Màrtirs Claretians de
Cervera, encara però, no sabem el dia ni el lloc on es
farà, però el Papa Francesc ja ha signat el document.
L’altre esdeveniment important és el 500 anys de la
Reforma. Una comissió Luterana i Catòlics han preparat un document molt interessant que reflexa la
comunió existent.

El Baptisme del Senyor
ORACIÓ INICIAL
Oh Déu, el vostre Unigènit s’ha manifestat fet home entre els homes; feu que, havent-lo conegut
igual a nosaltres, exteriorment, mereixem de ser
interiorment reformats per ell, que amb Vós viu i
regne pels segles amén.

LA TAULADA
La setmana passada dèiem que any nou Taulada nova, i
crec que anem pel bon camí. Aquests dies ja hem estat
configurant el que ha d’arribar a ser el contracte amb el
lloc que anirem a instal·lar el menjador. Ara confiem que
tot arribi a terme. Hem estat dies de treball i recerca, però
sembla que ara ja estem a la recta final. Així hi confiem.
Mentre anem servint cada dia des d’esmorzars, dutxes,
rentar roba, higiene, a poder seure a taula i menjar un bon
dinar que han preparat les cuineres amb molta gràcia, destresa i solidaritat.

NOTÍCIES-NOTÍCIES-NOTÍCIESCOMPTES EN AQUEST FINAL D’ANY

Doneu al Senyor, fills de Déu,
doneu al Senyor glòria i honor;
doneu al Senyor la glòria del seu nom.
Adoreu el Senyor: s'apareix la seva santedat.

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
3.606,45
Calefacció
7.067,56
Façana
544,50
Marbres Valls 880,88
Ajuntament
560,17
Neteja terra
2.000,00
Total
130.305,94

La veu del Senyor es fa sentir sobre les aigües:
el Déu majestuós fa esclatar la tempesta,
ve el Senyor sobre les aigües de l'espai.
La veu del Senyor és potent,
la veu del Senyor és majestuosa.

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.
Aquest mes hem rebut donatius, un de 3.000€ i diversos
amb un valor de 2.000€ A tots moltes gràcies!

SALM 28
Beneirem el Senyor, sempre i en tot lloc.

La veu del Senyor fa espurnejar flames de foc,
i al seu palau tot canta: «Glòria!»
El Senyor té el soli dalt les aigües diluvials,
hi seu el Senyor, rei per sempre.
PREGÀRIES
Et donem gràcies Senyor:
Pel do del baptisme que ens has concedit de
rebre.
Des d’aquell dia que ens sentim fills teus:
Concedeix-nos de ser-hi fidels sempre.
Amb el baptisme ens concedeixes de formar una
comunitat:
Fes que tots nosaltres en siguem dignes i en
donem testimoniatge.
Tu ens has batejat amb el foc del teu Esperit:
Fes que aquest Esperit mai s’allunyi de nosaltres i ens enforteixi sempre.
Et preguem avui també per totes les famílies cristianes:
Que siguem un signe de fe i esperança enmig
de la nostra societat.
I en aquest començament d’any et preguem per
les víctimes de la guerra:
Fes que sempre estiguem preparats per a serhi solidaris i acollidors.
ORACIÓ FINAL
Senyor, vós que ens heu nodrit amb el do sagrat,
feu que, havent escoltat amb fe el vostre Fill unigènit , puguem ser anomenats fills vostres i que
ho siguem de veritat. Amén.

pendents
16.027,77

8è CONGRÉS DE CONFRARIES DE SETMANA
SANTA DE CATALUNYA

I L’ALBERG QUÈ?
Un grup de Senyores inquietes m’han preguntat sobre la
possibilitat de fer un alberg a Valls, on acollir-hi persones
que no saben on anar a dormir en aquestes nits fredes d’hivern. La conversa ha durat una bona estona, tot explicant,
com ja havíem fet passos amb l’Ajuntament per a fer un
alberg a l’antiga caserna dels bombers, però que les negociacions, per la raó que sigui, no es van portar a terme.
Mentre i d’una manera provisòria tenim una casa al centre
de la ciutat on hi acollim personers amb aquestes necessitats, però que és molt provisional i ja està ple. També els
espais que disposa Càritas està tot ple. Llavors s’han proposat de fer algunes gestions amb alguns propietaris per
veure de quina manera podríem fer anar endavant aquest
projecte. Projecte que cal perfilar bé per tal de donar resposta a les necessitats que es presenten a diari. De moment
tenim la casa d’acollida, però és insuficient i té les seves
mancances.

CALENDARIS
Agafeu calendaris que encara en queden uns quants i posats a una paret de casa, menjador, cuina, sala d’estar, rebedor... estem sempre orientats per saber quin dia som i
què ens cal fer en la jornada que vivim. Al mateix temps
cada mes ens recorda i ens convida a la solidaritat. Portem
a casa un calendari o més d’un, també d’aquesta manera
som solidaris. Gràcies!

CALENDARI DE CATEQUESI
D’ADULTS
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.

Ben aviat, els dies 17-18-19 de febrer tindrà lloc a Valls aquest
8è congrés. Serà un signe ben bo de la nostra experiència de Setmana Santa essent acollidors amb tots els seus participants i alhora fer-nos presents en els actes programats. Ben aviat sortirà la
propaganda per la nostra ciutat de Valls.

SAGRAMENTS DESEMBRE
BATEJOS
Han rebut el Sagrament del Baptisme durant aquest mes de
desembre els infants: Alexandre Olivé Leurs, Lucas Sney Roa
Buitrago, Gerard Domènech González. Tots ells els hem deixat
sota la protecció de la Mare de Déu del Lledó, que els acompanyi
en el seu camí d’aquesta vida.
DEFUNCIONS
Vam acompanyar en la pregària les famílies de: Maria Carme
Arce González, Engràcia Olivenza Rivera, Francisco Guasch
Gatell, Antonia Borrell Llopart, Ana Sogas Olivé, Concepció
Canela Farran, Isabel Martínez Ortiz, Maria Saumell Benet,
José Alcañiz Ruiz, Carme Moreno Valiente, Dolores Fuentes
García. Els hem deixat en mans del Pare, confiant amb la nostra
fe i la paraula de Jesús que ressusciten a la vida eterna.

DURANT AQUEST ANY DE 2016
BATEJOS
Durant aquest any hem obert les portes de la fe a 57 infants
CONFIRMACIONS
En aquest any de la Misericòrdia han rebut el sagrament de.
la Confirmació 16 joves.
COMUNIONS
Acompanyats de les seves famílies han participat per primera vegada de l’Eucaristia a 99 infants.
CASAMENTS 9
Hem acompanyat a l’Altar per a rebre el Sagrament del
Matrimoni a 9 parelles.
DEFUNCIONS
Durant tot l’any hem pregat pels difunts en el dia del seu
funerals a 134 persones.

MISSATGE DEL PAPA FRANCESC
I NADAL
Missatge del Papa Francesc del dimarts passat dia 2,
amb motiu del Nadal.
El Nadal sol ser una festa sorollosa: ens vindria bé una mica de
silenci, per escoltar la veu de l’Amor.
Nadal ets tu, quan decideixes néixer de nou cada dia i deixar
entrar Déu en la teva ànima. L’arbre de Nadal ets tu, quan resisteixes vigorós als vents i les dificultats de la vida. Les ornamentacions nadalenques són tu, quan les teves virtuts són colors que
ornamenten la vida. La campana de Nadal ets tu, quan truques,
congregues i cerques la unitat. Ets també llum de Nadal, quan
il·lumines amb la teva vida el camí dels altres amb la bondat, la
paciència, l’alegria i la generositat. Aquells àngels de Nadal,
quan cantes al món un missatge de pau, de justícia i d’amor.
L’estrella de Nadal ets tu, quan condueixes a algú a la trobada
amb el Senyor. Ets també els reis mags, quan dónes el millor
que tens sens que t’importi a qui ho dónes. La música nadalenca ets tu quan conquereixes l’harmonia dintre de tu mateix. El
regal de Nadal ets tu, quan ets de veritat amic i germà de tot
ésser humà. La postal de Nadal ets tu, quan la bondat està escrita a les teves mans. La felicitat de Nadal ets tu, quan perdones i
restableixes la pau i quan sofreixes. El dinar de Nadal ets tu,
quan sacies de pa i d’esperança el pobre que està al teu costat.
Tu, ets sí, la nit de Nadal quan humil i conscient, reps en el silenci de la nit el Salvador del món sense sorolls ni grans celebracions; tu ets somriure de confiança i tendresa en la pau interior d’un Nadal perenne, que estableix el Regne dintre de tu
mateix.
Un molt feliç Nadal per a tots els qui s’assemblen a Nadal.

L’ÀVIA ROSA MARIA:

Els néts i nétes de l’àvia Rosa, van donar aquest testimoniatge
de la seva àvia, enmig d’una emoció que feia sortir les llàgrimes als presents, a la pregària de comiat al dia del seu traspàs.
Podeu llegir-ho.
Cada cop més costa pujar aquí d’alt i poder expressar part del
que sentim. Però et mereixes, àvia, aquestes paraules i molt
més! Sempre amb bona cara, tan petitona, que podia semblar
que no hi eres, però sí: has estat sempre i hi continuaràs sent!
Des de petitons que veníem a casa teva, als camps de basquet
de l’estiu, quan acabàvem les classes de música, als concerts
vermut per la festa major, a passejar a la nit amb els veïns i a
buscar el “pelut” per no dir els 7 anys venia a sopar tres vegades a la setmana després dels entrenaments i miràvem juntes
les sèries que ens agradaven fins que ens agafava són.
Tenies cops amagats. Eres l’Àvia més tecnològica. Amb tu vam
aprendre a gravar amb USB i a fer servir diversos comandaments alhora. I a dia d’avui, encara ens preguntem com t’ho
feies! Eres la reina del “sudokus” i dels mots encreuats, sempre a l’última de tot!
De tu vaig aprendre a cuinar més d’un plat que feies molt bo.
Així em vas encendre la passió per la cuina que ara patiu tots.
Tu que venies de família de músics vas marxar sentint la música que tant t’agradava (mentre sonava l’església el “cant dels
ocells”).
Has estat una gran lluitadora: vas perdre aviat els pares, nebots, el teu marit, germans... et vas afrontar a dues operacions
complicades, però mai et vas donar per vençuda. Hem gaudit
de molts moments i celebracions però avui malauradament estem tots junts per acomiadar-nos de tu.
No dubtes que sempre et portarem amb nosaltres i et trobarem
molt a faltar.

