Desitgem

GLACERES
La setmana passada vaig escriure
Trobada amb els pares i mares dimarts i dijous, passats. El P. Joan va fer
l’exposició del d’objectiu del mes de gener
tant per a primer any com per a segon. Faltaven alguns catequistes a segon any i va
semblar millor fer-ho tots junts a la sala
Claret. Per aquest segon any l’objectiu és de
fer conèixer els Deu Manaments des d’una
vessant positiva, com és en dir no mataràs
remarcar el respecte a la vida pròpia i aliena, aprendre i adonar-se del valor de l’amor
familiar, el respecte els pares i finalment la
pregària, amb l’oració del Parenostre... Pel
primer any, dijous al vespre l’objectiu que
ens proposa, arran dels dos temes que tractarem és de comprendre aquest Jesús que
acabem de contemplar acabat de néixer, en
les festes de Nadal, ja fet un jove que es
presenta al riu Jordà per a ser batejat i preparar-se per a l’anunci de la Bona Nova.

ALS CATEQUISTES
Benvolguts,
per tots és coneguda la dificultat que ens
trobem des de ja fa uns anys en la transmissió i vivència de la fe als nostres adolescents i joves. Des de la nostra Delegació no
restem indiferents al treball difícil, però
alhora constant i entregat que aneu realitzant dia a dia des de les parròquies i centres
de l'església diocesana.
Davant d'aquest repte pastoral volem donar
una resposta proposant una formació sobre
el mètode Life Teen. És un mètode que es
va iniciar als Estats Units, ja fa més de 20
anys, precisament per intentar oferir als adolescents i joves una proposta seria però alhora atractiva de creixement en la fe. Actualment la realitzen més de 3.000 parròquies
dels EUA, i moltes més arreu del món; a Catalunya ja són 20 les parròquies que ho realitzen, i també des d'aquest curs una al nostre bisbat.
L'èxit de Life Teen és oferir un material pensat i estructurat per les edats de 1r ESO fins
a 2n de BAT, en el qual es vol donar una formació global: humana, social, doctrinal i de
vida de pregària, amb unes trobades setmanals pensades en moments curts però intensos.
Pensem que pot ser una molt bona eina en la nostra pastoral d'adolescents i joves, per
això us animem a participar de la formació que farem el proper 20 i 21 de gener a Reus.
Està pensada per preveres, catequistes de confirmació i animadors de joves. Trobareu
tota la informació en aquest enllaç: http://www.delejot.cat/formacio-life-teen-a-reus.
Les inscripcions són fins el dia 18 de gener.
Així mateix us invitem, a venir algun dia a veure "in situ" les sessions de Life Teen que
ja es realitzen cada divendres a la parròquia de Riudoms, on hem unificat la pastoral de
joves de Riudoms, Les Borges, Riudecols, Alforja i Vinyols i els Arcs.
Si necessiteu més informació, o voleu que vingui a parlar amb l'equip de les vostres
parròquies o arxiprestat, resto a la vostra disposició.
Ben vostre, Mn. Josep Mateu

sobre el fred que passem aquests
dies i que en sortir al carrer calia
abrigar-se, bé. M’ha arribat, d’un
amic gironí, una bonica i certa reflexió sobre el que són les grans
glaceres del món. Es tracta d’una
conferència pronunciada ara fas
just quatre dies per el Jordi Camins, que és un observador i glaciòleg. Segons les seves observacions explicava que només als Alps
hi ha quatre-mil-cinc-centes glaceres i que a la part sud de l’Himàlaia unes catorze-mil glaceres mes, i
això sense comptar les que hi ha a
l’Àrtic ni a l’Antàrtic. Llavors
llançava aquesta pregunta: Què és,
doncs, una glacera? I ell responia:
una massa de gel en moviment. I
al llarg de la seva conferència va
anar explicant el desenvolupament
de les glaceres, els seu gruix i les
existències d’enormes glaceres al
nostre planeta. Parlava de noms
concrets, de glaceres que són visitades, com corren rius per damunt
d’elles, com n’hi ha de molts quilòmetres de llargada i amplada,
amb alçades que superen vàries
desenes de metres. Explicava també, com el nostre planeta Terra, ha
sofert evolucions entre els mil i els
quatre-mil-cinc-cents, milions d’anys, en que l’escalfament en els
diversos cicles, d’uns cent-mil
anys cadascun dels cicles, ha fet
que una de les glaceres, retrocedís,
l’Àrtic concretament, arribava fins
a Londres. Que el 32% del planeta
era cobert de gel, avui només el
10% i que el mar estava a un nivell
de cent-vint metre inferior al d’ara.
També deia que el sol, cada trescents anys escalfa més o refreda
més i que tot plegat ens porta a la
situació actual... M’ho he llegit
amb curiositat els quatre o cinc
folis, que són prou clars en la seva
exposició. Crec que és un tema
prou encertat pels dies d’avui, que
es parla i es parla, de l’escalfament
del planeta, sobre tot provocat pels
avenços tecnològics i que a la llarga (o a la curta) ens porta a anar
perdent la riquesa que conté el
nostre planeta, terra. Ens caldrà a
tots ser conscients que el nostre
entorn l’hem de conservar entre
tots i des de la posició on vivim
cadascú de nosaltres. La Terra és
un espai on vivim, no n’hi ha d’altre, ens cal, doncs, respectar-lo
com a la pròpia vida, si ho fem
allargarem la vida de la Terra i la
nostra també. P. Joan
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AMB EL FOC DE
L’ESPERIT

Les primeres comunitats cristianes es van preocupar de diferenciar bé el baptisme de Joan, que
submergia les persones en les
aigües del Jordà, i el baptisme
de Jesús, que comunicava el seu
Esperit per netejar, renovar i
transformar el cor dels seus seguidors. Sense aquest Esperit de
Jesús, l’Església s’apaga i s’extingeix. Només l’Esperit de Jesús pot posar més veritat en el
cristianisme actual. Només el
seu Esperit ens pot conduir a
recuperar la nostra veritable
identitat, abandonant camins
que ens desvien una i altra vegada de l’Evangeli. Només aquest
Esperit ens pot donar llum i força per emprendre la renovació
que necessita avui l’Església. El
papa Francesc sap molt bé que
el major obstacle per posar en
marxa una nova etapa evangelitzadora és la mediocritat espiritual. Ho diu de manera rotunda.
Vol encoratjar amb totes les seves forces una etapa «més ardent, alegre, generosa, audaç,
plena d’amor fins a la fi, i de
vida encomanadissa». Però tot
serà insuficient «si no crema en
els cors el foc de l’Esperit». Per
això cerca per a l’Església d’avui «evangelitzadors amb Esperit» que s’obrin sense por a la
seva acció i trobin en aquest
Esperit Sant de Jesús «la força
per anunciar la veritat de l’Evangeli amb audàcia, en veu alta
i en tot temps i lloc, fins i tot a
contra corrent». Segons el papa,
la renovació que vol impulsar en
el cristianisme actual no és possible «quan la manca d’una es-

piritualitat profunda es tradueix en pessimisme, fatalisme i desconfiança», o
quan ens porta a pensar que
«res no pot canviar» i, per
tant, que «és inútil esforçarse», o quan abaixem els braços definitivament, «dominats per un descontentament
crònic o per una peresa que
resseca l’ànima». Francesc
ens adverteix que «de vegades perdem l’entusiasme oblidant que l’Evangeli respon a les
necessitats més profundes de les
persones». No obstant això no
és així. El papa expressa amb
força la seva convicció: «No és
el mateix haver conegut Jesús
que no conèixer-lo, no és el mateix caminar amb ell que caminar a les palpentes, no és el mateix poder escoltar-lo que ignorar la seva Paraula […] no és el
mateix procurar construir el
món amb el seu Evangeli que
fer-ho només amb la pròpia
raó». Tot això ho hem de descobrir per experiència personal de
Jesús. Altrament, diu el papa, a
qui no ho descobreix, «aviat li
falta força i passió; i una persona que no està convençuda, entusiasmada, segura, enamorada,
no convenç ningú». ¿No hi haurà aquí un dels principals obstacles per a impulsar la renovació
volguda pel papa Francesc?
José Antonio Pagola

Podeu agafar a l’entrada del
Santuari
els
fulletons
que ens
parlen
d’aquests
ESPAIS
DE
DIÀLEG
dies i
horaris.

Val la pena que hi
participem!

i volem
la unió dels cristians com el Senyor
Jesús la vulgui,
pels mitjans que
el Senyor Jesús
vulgui i quan el
Senyor Jesús vulgui. Volem la unió
dels cristians per,
amb i en Crist Jesús, Senyor Nostre.
Déu ha fet la gràcia, als qui vivim en
l’Església del segle
XXI, de veure i
sentir que el Bisbe
de Roma, el Papa
Francesc, anés el
31 d’octubre d’enguany (2016) a Suècia, amb motiu de
la celebració, l’any
que ve (2017), dels
500 anys de la Reforma luterana. Això és ja l’inici de la
realització, clara i nítida, del que fa més de seixanta anys demanem a l’únic Senyor de l’Església: que tots els cristians siguem u. També el que
el Papa Francesc va dir, aquell dia mateix a la
Catedral Luterana de Lund ens dóna, enguany,
el to i el marc de la nostra Setmana de Pregària
Universal per la Unió dels Cristians.

8È CONGRÉS DE SETMANA
SANTA DE CATALUNYA
Serà en el mes de febrer concretament els dies 17-1819. El dia 17, divendres, a les 20 hores, al nostre Santuari farem la presentació d’aquest 8è Congrés. Comptarem amb una colla de participants de tot Catalunya,
França i altres diverses localitats espanyoles. Però també convé que nosaltres els amfitrions ens hi sentim participants. Per tant el dia 17 divendres, guardem-nos
aquest hora del vespre per a ser a l’obertura del Congrés.

ORACIÓ INICIAL
Déu de bondat i etern, que governeu el cel i la
terra: escolteu el vostre poble aquí reunit al voltant del vostre altar, ara us suplica que li concediu la vostra pau, per a tots els pobles. Vós que
viviu ara i sempre. Amén.
SALM 39
Serviu el Senyor, amb alegria.
Tenia posada l'esperança en el Senyor,
i ell, inclinant-se cap a mi,
ha escoltat el meu clam.
Tu m'has dit a cau d'orella
que no vols oblacions ni sacrificis,
que no demanes holocaust ni expiació.
Per això et dic: «A tu em presento,
en el llibre hi ha escrit el que has fet per mi.
Déu meu, vull fer la teva voluntat:
guardo la teva llei al fons del cor.»
Anuncio amb goig la salvació
a tot el poble reunit.
No puc deixar d'anunciar-la;
tu prou que ho saps, Senyor.

LA TAULADA
Hem llegit a la premsa local una bona notícia que pot ser
molt important pel treball a la nostra ciutat. Els alcaldes
dels ajuntaments del l’Alt Camp han signat un conveni per
afavorir el creixement i el treball... També que una firma
francès, si no vaig errat, també ha comprat o pensa comprar uns terreny d’uns quants milers de m2. per fer-hi la
seva industria. Crec que tots aquest projectes poden i han
d’afavorir la creació de treball per a molts que constantment ho estan demanant. Tan de bo sigui l’inici d’un futur
esplendorós en quan a poder treballar joves i no tant joves i
que moltes famílies no depengui dels ajuts social. Crec que
és així, que podem fer gran el nostre país. Ho he dit en diverses ocasions. Ara bé, que no sigui una ventada que no
en quedi ni rastre i les nostres il·lusions acabin als contenidors de deixalles.
Nosaltres continuem amb el nostre projecte La Taulada, que de moment encara fa uns bons i grans serveis.
Aquesta setmana ja hem iniciat el trasllat de rebost i
confiem que ben aviat iniciarem la preparació de cuina
i la resta de dependències, per oferir els nostres serveis
a qui no té accés enlloc.

PREGÀRIES
Senyor, ens presentes el teu Fill com l’Anyell que
carrega els pecats del món:
Esborra del nostre cor i pensament les nostres culpes i que el teu Esperit ens santifiqui.

Fem memòria avui també i davant del teu altar
els nostres malalts:
Fes que sapiguem estar al seu costat i els
portem sempre el teu consol.
Volem recordar les moltes famílies víctimes de la
guerra i la injustícia humana:
Que sapiguem ser solidaris amb elles i aconseguim una pau justa entre tots.
Et preguem avui també, pels nostres pastors i
pels missioners i missioneres:
Fes que no en faltin mai i que ens acompanyin plens de goig i fidelitat.
ORACIÓ FINAL
Senyor, infoneu-nos el vostre esperit de caritat i
feu que visquem units de cor el qui heu saciat
amb el mateix pa, en aquesta celebració d’avui.
Amén.

CONCERT AL
NOSTRE
SANTUARI
Proper dissabte dia 21,
el Cor Audite ens oferirà un concert amb
combinació amb la
Coral Concordie de
Tarragona. Serà en acabar la Missa del vespre.
A les 20:45h. No ens
ho perdem que serà
molt bonic escoltar-los
en les seves melodies.

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.

PERE ALTÈS
Vam celebrar el seu funeral dissabte passat dia 7 l’endemà de
Reis, que ell ja va viatjar a l’eternitat. Vaig començar dient que
el Sr. Pere hauria de ser un “patrimoni de la ciutat de Valls” el
seu legat és molt bo i interessant. Va ser un home inquiet, estudiós, lector assidu, escriptor... Però alhora vaig remarcar també
la seva humanitat. L’Avia saludat algunes vegades i sempre
expressava la seva inquietud en quan a la seva fe i el Déu de
l’amor que ens envolta a tots. El recordo molt bé el dia que va
fer a la sala de plens de l’Ajuntament, la presentació de l’opuscle de Setmana Santa, de fa tres o quatre anys. Va ser un recorregut de la seva vivència humana i espiritual de la Processó del
Divendres Sant a Valls. Pere, et vam deixar en mans del Pare
del Cel i de ben segur que allí hi vius ara, acompanyat de la que
va ser la teva esposa l’Encarnació i del teu germà, Àngel, traspassat fa poc. Gràcies per tot el que has estat, ara descansa en
pau.

ESPAIS DE DIÀLEG

DE 61 ANYS
Aquest dijous passat va tenir lloc una de les conferències a SILVIA
No tenies ningú fora del fill i d’uns
l’IEV amb el tema, a càrrec del Rector de l’ateneu Universitari Sant Pacià i biblista, Armand Puig. Amb una sala
plena de gent interessada i atenta a les explicacions del
Doctor, que amb unes quantes cites va posar al corrent a
tots els assistents.
Continuen aquests espai de diàleg encara el 19-21-25 d’aquest mes. No en ho deixem perdre.

CATEQUISTES I ANIMADORS
DE JOVES.

Reconeixent, Senyor, les nostres limitacions humanes:
Et preguem, per cadascú de nosaltres que
oberts a la teva gràcia siguem testimonis de
la nostra fe.
Et fem present les nostres famílies i les que no hi
són:
Que siguem enmig del món homes i dones
que portem la teva pau.

NOTÍCIES-NOTÍCIES-NOTÍCIES-

A l’inici d’aquest nou any us informem de dues activitats
que farem properament tal com tenim previst en el calendari de la Delegació.
-Diumenge 15 de gener. 7d10 “Set de Déu” sobre el tema
“Tothom mereix una segona oportunitat?” a càrrec del P.
Josep M. Carod, mercedari i capellà del centre penitenciari
de joves de Barcelona. Al Centre Tarraconense El Seminari, a les 17.30 h. Per a joves a partir dels 17 anys.
-Divendres i dissabte, 20 i 21 de gener. Formació Life Teen per a catequistes i animadors d’adolescents i joves. Life
Teen és un mètode catequètic nascut als Estats Units, i que
volem implantar a la nostra arxidiòcesi, per a dinamitzar la
pastoral juvenil a les parròquies i donar resposta a les dificultats que ens trobem en la catequesi d’adolescents i joves.
Anirà a càrrec de Jordi Massegú, responsable de Life Teen
a Espanya i tindrà lloc a la Casa d’espiritualitat de les Missioneres Claretianes de Reus (c. Maria Antònia Paris, 8).
La setmana vinent us enviarem més informació i el cartell.

DIA 29 DIUMENGE

MISSA PELS CAVALLERS DE L’ORDRE
DEL SANT SEPULCRE DE JERUSALEM

Aquesta ordre ha estat molt vinculada a la Mare de
Déu del Lledó des de bon començament i des de l’any
passat que van participar de la gran processó de retorn
de la santa Imatge de la Mare de Déu han demanat de
fixar un dia per a celebra-ho com cal. Els acollirem
aquest dia amb molt de goig en la nostra celebració
dominical.

amics. Allí al tanatori et
vam acomiadar, vam pregar per tu i vam recordar les paraules
de Jesús que és resurrecció i vida per a tots nosaltres. Has marxat molt aviat, però també et mereixes un descans etern de pau.

AGRUPACIÓ DE GERMANDATS I
CONFARIES DE SETMANA SANTA
A VALLS
Carta a tots els germans i confrares:
L’Agrupació de Confraries i Germandats Setmana Santa a Valls
és l’organitzadora del 8è Congrés Català de Congregacions,
Confraries i Germandats de Setmana Santa, que tindrà lloc els
dies 17, 18 i 19 de febrer de 2017.
És per aquest motiu que us convoquem a la presentació del
8è Congrés de Confraries i Germandats de Setmana Santa,
que tindrà lloc el proper divendres dia 27 de gener, a les 20 h,
a l’església de la Mare de Déu del Lledó.
És per a nosaltres un repte haver agafat el relleu de les grans
ciutats que ens han precedit, com han estat Tarragona, Girona,
Barcelona, Reus, Mataró, Perpinyà i Tortosa. Ho fem amb molta il·lusió i amb moltes ganes, per tal d’ensenyar la nostra ciutat
i donar a conèixer la nostra Setmana Santa i el nostre art.
És, doncs, un bon moment per conèixer-nos millor i aproparnos més a les celebracions de la nostra Agrupació compartint
tots plegats la fe de les nostres vivències. És per això que us
convidem a participar d’una manera activa en aquest 8è Congrés de Setmana Santa de Catalunya.
Us n’adjuntem el programa d’actes. Un programa que hem treballat amb molta il·lusió i en què hem aconseguit portar ponents de màxima rellevància. Per això us convidem a participar
-hi d’una manera ferma i decidida, cosa que us agraïm d’antuvi.
Per finalitzar, us agrairem que en feu ressò a totes aquelles persones interessades, especialment de la vostra confraria i d’altres
que conegueu. Penseu que ens hi juguem el prestigi de la nostra
Agrupació i també de la nostra ciutat. Hem de fer pinya i hem
de participar en aquest 8è Congrés. Hem de fer que les sales
quedin petites i que totes les persones que ens visitin dels Països Catalans s’enduguin una gran experiència i una gran imatge
de la nostra ciutat i de la nostra Agrupació.
Esperem comptar amb la vostra companyia.
Rebeu una cordial salutació,
Jordi Peris, president de l’Agrupació
Francesc Fàbregas, president del 8è Congrés

