Vivim sovint
mirant el passat.
Mirar enrere pot ser

LA SALVETA
M’han fet saber que no li agraDiumenge passat, amb les
famílies de primer any,
celebràvem la Missa Familiar amb una molt bona
participació de tots, tot hi
ser la festa dels “tres
toms”. Els nens i nenes
portaven la seva pregària
escrita i que algunes les
vam llegir i escoltar i altres van ser posades damunt l’altar de Jesús, com
una ofrena de tot allò que
demanem i agraïm. Algunes d’aquestes pregàries
deien: Dono gràcies als
metges per cuidar els pacients. Dono gràcies a
Déu perquè tinc una germana gran que em cuida
molt sempre. Dono gràcies pels pares que em cuiden, els avis que em mimen, els mestres que
m’ensenyen, els catequistes que m’ensenyen la
Paraula de Déu i per la
meva germana que m’estima. Senyor, et demano
per la família que no li
falti la pau, l’amor ni el
treball. Preguem perquè
aquesta setmana de tant
de fred que a ningú li falti
escalfor. Gràcies per la
meva mare que m’ajuda
molt, m’ensenya per l’escola, m’educa bé, anar
amb patinet i m’acompanya arreu.
Dimarts i dijous rebíem
els nens i nenes per a participar dels grups amb els
seus catequistes. Com
sempre quan venen, els
acollim a l’església i cantem algun cant que anem
aprenent. Després cada
grup amb el seu catequista,
aquest és el treball lent
però eficaç de la transmissió de la fe i del coneixement de Jesús.

dava que li diguessin la
“Salveta” però que l’hi posessin
al recordatori del seu funeral
perquè així sabrien qui era. Així ha estat, la Teresa Roig
(Salveta) ha deixat aquest món
per anar a viure a l’eternitat. En
el recordatori hi ha la imatge de
la Mare de Déu del Lledó, que
n’era una fervent devota. Va ser
amb una petita imatge que ella
tenia a la tauleta de nit que li
vaig demanar per fer el motlle
d’on hem fet tantes i tantes còpies de la imatge de la Mare de
Déu del Lledó. Ella n’estava
orgullosa. Quan encara tenia
forces per venir al seu Santuari
m’agafava pel braç amb força i
em deia: Veritat o no, pare!
Alguna vegada li deia: no sé
Teresina si és veritat o no, i ella
m’escoltava, però tornava a la
seva: Veritat o no, pare! Per
venir al Lledó sempre tenia
temps i s’hi passava estones
pregant a Maria, recordava el
seu espòs Josep i el seu fill Xavier i m’ho deia. Anant passeig
avall ens saludàvem, ella des
del balcó de casa seva o bé
quan encara podia sortir passejant enmig del passeig. Els dimecres estava atenta a les parades del mercat i m’ho comentava, o bé als veïns de casa seva.
Era gran, podem dir que molt
gran, però poques coses se l’hi
escapaven. Jo l’he coneguda
durant aquests últims 17 anys i
quan encara el seu marit era viu
i la veia com aquella dona forta
que ens parla el llibre dels Proverbis: una dona forta qui la
trobarà, en ella hi confia el seu
marit, és de nit i ja s’ha llevat
per tenir les coses a punt pels
de casa, i la seva llàntia és l’última en apagar-se en fer-se de
nit. Els seus fills la van a saludar amb alegria... així ens ho
ha fet saber el seu nét quan ens
ha recordat que a casa de l’àvia
sempre hi trobaven gent que
estaven amb ella. Teresina, tu
llegies aquesta columna mentre
vas poder, ara va per tu, i et
prego que des del cel, en el cor
de Déu, Pare, on ets ara, et recordis dels qui encara som al
passeig dels Caputxins que tan
estimaves i preguis per tots nosaltres. Ara descansa en la pau
del justos.
P. Joan
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UNA COSA
El primer escriptor que va recollir l’actuació i el missatge de
Jesús ho va resumir tot dient que
Jesús proclamava la «Bona Notícia de Déu». Més tard, els altres evangelistes empren el mateix terme grec (euaggelion) i
expressen la mateixa convicció:
en el Déu anunciat per Jesús, la
gent hi trobava alguna cosa
«nova» i «bona». Hi ha encara
en aquest Evangeli alguna cosa
que pugui ser llegit, enmig de la
nostra societat indiferent i descreguda, com una cosa nova i
bona per a l’home i la dona dels
nostres dies? Alguna cosa que
es pugui trobar en el Déu anunciat per Jesús i que no proporciona fàcilment la ciència, la tècnica o el progrés? Com és possible de viure la fe en Déu en els
nostres dies?
A l’Evangeli de Jesús, els creients ens trobem amb un Déu
des del qual podem sentir i viure
la vida com un regal que té el
seu origen en el misteri últim de
la realitat que és Amor. Per a mi
és bo no sentir-me sol i perdut
en l’existència ni a mans del
destí o l’atzar. Tinc Algú en qui
puc confiar i a qui puc agrair la
vida.
A l’Evangeli de Jesús ens trobem amb un Déu que, malgrat
les nostres malapteses, ens dóna
força per a defensar la nostra
llibertat sense acabar sent esclaus de qualsevol ídol; per seguir aprenent sempre formes
noves i més humanes de treballar i de gaudir, de patir i d’estimar. Per a mi és bo poder comptar amb la força de la meva petita fe en aquest Déu.
A l’Evangeli de Jesús ens trobem amb un Déu que desperta la

nostra responsabilitat
per no desentendre’ns
dels altres. No podrem fer grans coses,
però sabem que podem contribuir a una
vida més digna i més
feliç per a tots pensant sobretot en els
més necessitats i indefensos. Per a mi és
bo de creure en un
Déu que em pregunta
sovint què faig pels
meus germans. Em fa viure amb
més lucidesa i dignitat.
A l’Evangeli de Jesús ens trobem amb un Déu que ens ajuda
a entreveure que el mal, la injustícia i la mort no tenen l’última
paraula. Un dia, tot el que aquí
no ha pogut ser, el que ha quedat a mitges, els nostres anhels
més grans i els nostres desigs
més íntims arribaran en Déu a la
seva plenitud. A mi em fa bé de
viure i esperar la meva mort
amb aquesta confiança.
Cada un de nosaltres ha de decidir com vol viure i com vol morir. Cadascú ha d’escoltar la seva pròpia veritat. Per a mi no és
el mateix creure en Déu que no
creure-hi. A mi em fa bé poder
fer el meu recorregut per aquest
món sentint-me acollit, enfortit,
perdonat i salvat pel Déu revelat
en Jesús.
José Antonio Pagola

Una bona senyora ha
deixat als peus de l’altar
un ram de flors en agraïment a la Verge del Lledó, que ella la beneeixi.

útil i sovint és necessari
per purificar la memòria. Però aquest exercici
pot igualment paralitzar
-nos i privar-nos de
viure el present. Pau
ens brinda amb les seves paraules un missatge alliberador: “el que
era antic ha passat”. La
Bíblia ens encoratja a
mantenir el passat en la
nostra ment per pouar a
fons de la memòria i
recordar tot el bé que
Déu ens ha fet. Amb
tot, també ens exhorta a deixar enrere el que és antic,
ni que sigui bo, per tal que seguim Crist i visquem amb ell plenament la nova vida. Durant
aquests dies molts cristians commemoren l’obra de
Luter i altres reformadors. La Reforma comportà un
gran canvi en la vida de l’Església d’Occident. Un
gran nombre de cristians testimoniaren heroicament la
seva fe i molts d’altres renovaren la seva vida cristiana. Com sigui, ho diu l’Escriptura, és important de
no limitar-nos al que ocorregué en el passat per permetre a l’Esperit Sant d’obrir-nos a un futur nou en el
qual no hi ha divisió i el poble de Déu viu plenament
unit.

8è CONGRÉS
DE SETMANA
SANTA DE
CATALUNYA

Serà en el mes de febrer
concretament els dies 1718-19. El dia 27, 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 27
divendres, guardem-nos
aquest hora del vespre
per a ser a l’obertura del
Congrés.

NOVENA A LA
MARE DE DÉU DE
LA CANDELA

Començarà la novena el
dia 28 de gener per acabar
el diumenge 5 de febrer.
Convidem a tothom a
participar-hi, i com cada
any hi ha un predicador
que serà Mn. Manel Borges prou conegut per tots
els vallencs. Participem-hi
i preguem a la bona Mare
que intercedeixi per tots
els fills i filles de Valls.

III DIUMENGE DURANT L’ANY

PREGÀRIES PER LA UNITAT DELS CRISTIANS

DESPRÉS DE LA COMUNIÓ

NOTÍCIES-NOTÍCIES-NOTÍCIESLA MARIA TERESA
L’ “avieta” que li deien els de casa, els seus néts. Era una dona dolça,

Convertiu-vos!

PREGÀRIA INICIAL

Ens sobta, Senyor, el teu primer consell.
Pare, tu que ets font de vida, dóna'ns la gràcia de resEns sobta que la primera cosa que demanes
pondre a la crida del teu Fill Jesús que ens ha fet amics sigui que canviem la nostra mirada
seus. Fes que seguint-lo a Ell, el nostre mestre i pastor, sobre les coses, sobre el món i sobre la vida.
visquem el seu manament nou i ens mantinguem en el Ens demanes una mirada nova i lluminosa
camí de la veritat. Per Jesucrist, el teu Fill i Senyor
que no es deixi guiar per les pors antigues
nostre. Amén.
d’un cor que no és capaç de veure més enllà
d’interessos i necessitats que l’acaparen.
SALM 26
I nosaltres et demanem, Senyor, un cor nou
El Senyor, il·lumina i em salva.
que faci possible una mirada diferent,
El Senyor m'il·lumina i em salva:
perquè hem après que les coses essencials
qui em pot fer por?
només amb el cor les podem veure bé.
El Senyor és el mur que protegeix la meva vida:
Aleshores, amb un cor nou dins nostre,
qui em pot esfereir?
podrem descobrir la riquesa del teu Regne,
Una cosa he demanat al Senyor
i sabrem seguir-te amb decisió i prestesa
i la desitjo amb tota l'ànima:
com ho feren aquells primers deixebles
poder viure a la casa del Senyor
quan la teva crida els arribà al cor.
tots els dies de la vida,
i vetllar pel seu temple.
N'estic cert, fruiré en el país de la vida
de la bondat que em té el Senyor.
Espera en el Senyor;
LA TAULADA
sigues valent, que el teu cor no defalleixi.
Espera en el Senyor.
Estem tramitant documentació per anar al nou local ben
aviat. Ja hem estat fent trasllat de rebost on guardem aliPREGÀRIES
ments que perduren i material que pot estar guardat en
Sa. Preguem Déu, que ens reconforti i no defallim mai magatzem. Mentre l’Arquitecte està acabant els plànols
per trobar camins que ens facilitin el viure l’amor per fer els trasllats de cuina i frigorífics... i alhora arranjar
els permisos oportuns. Serà una nova etapa del nostre
fratern entre tots els cristians. R/ Escolteu-nos, Pare.
menjador. Després de més de tres anys al local on som
-Per totes les Esglésies i comunitats cristianes, perquè encara i haver fet una bona experiència d’acompanyament
l’Esperit Sant ens faci cada vegada més sensibles a les i seguiment de persones en circumstàncies adverses, hem
greus conseqüències de la divisió dels cristians i susci- també adquirit força experiència i anem caminant amb pas
ti en nosaltres un desig ardent d’unitat. Preguem.
cada vegada més ferm. Ara confiem que al nou local pu-Perquè sigui bandejada entre les Esglésies tota guem oferir millora serveis i puguem treballar amb més
forma de rivalitat i menyspreu i aprenguem a com- amplitud.
partir el millor de cada tradició eclesial. Preguem.
-Pels cristians que pateixen persecució per causa de la
CISTELLA DE NADAL
seva fe; perquè el Senyor sostingui el seu sofriment i
consoli el seu cor. Preguem.
DE LA COLLA JOVES
-Perquè els cristians, units en el mateix Esperit treba- La Colla Joves va fer una rifa d’una cistella
llem junts per un món on no hi hagi discriminació ni de Nadal ben completa. En no sortir el guanyador i havent passat el temps reglamentari
violència. Preguem.
-Per tots els qui celebrem aquesta Eucaristia; perquè de reclamacions han fet la donació de la cisens unim intensament amb la nostra existència a la tella a La Taulada. Els ho agraïm i al mateix
creu de Crist, que va morir per reunir tots els fills de moment els desitgem tots els èxits “ben alts”
de la Colla.
Déu. Preguem.
Sa. Escolteu Pare les nostres peticions i doneu a tots
els cristians el do de la unitat i de la pau. Per Crist
CALENDARI DE CATEQUESI
Senyor nostre
D’ADULTS

PREGÀRIA FINAL

TROBADA DE FE I CULTURA

Déu U i Tri, us heu revelat com a Pare i creador, Fill i
Salvador i Esperit i donador de vida, i sou sempre u.
Vós esmicoleu els nostres límits humans i ens renoveu. Doneu-nos un cor nou per superar tot allò que
posa en perill la nostra unitat en vós. Ho demanem en
nom de Jesucrist pel poder de l’Esperit Sant. Amén.

Cada 4t. dilluns de mes a les 18:30h.
GRUP BÍBLIC
Cada 2n. i 4t. dissabte de mes a les 18:30h.

(Congregació Mariana)

Cursets de Cristiandat reunió de grups
Primer dimecres de cada mes a les 17:30h.

tendra, modista pels seus i pels amics, malgrat la seva malaltia somreia, d’aqueta manera portava la seva creu amb dignitat. L’hi agradava
veure els seus al seu costat això la feia feliç, mai es va queixar de res.
Els néts li dediquen aquest poema:
No resteu al costat de la meva tomba plorant. / No hi sóc, no dormo
pas. / Sóc el vent que bufa de llevant. / Sóc el sol que us il·lumina.
Sóc la pluja suau. / Camineu, doncs, sempre endavant, / busqueu
estrelles donant-los el meu nom. / Però, sobretot, no us quedeu al
costat de la meva tomba plorant. / Perquè no hi sóc, perquè avui he
tornat a despertar.
De ben segur que el Pare quan ha arribat al port final d’aquesta vida i
ha traspassat el llindar de l’eternitat li ha dit: entra filla, tu que has
estimat, tu que has ensenyat a estimar, tu que has educat en l’amor i
fidelitat, la generositat i la bondat, entra, i viu ara la Pasqua eterna
entre els justos. Descansa en pau Ma. Teresa.

CINQUANTA ANYS DE MATRIMONI
Es diuen Ramón i Maria. Aquest diumenge celebràvem ES JOAN SERAFINI
les seves bodes d’or. I quina festa més preciosa. La parella
que renovava el seu casament estava envoltada dels seus
fills i nets, germans i família... A més de totes les famílies
de la Catequesi Familiar, que omplien el nostre Santuari:
Ramon i Maria, voleu continuar estimant-vos tots els dies
que el Senyor us doni de vida? Sí, van contestar amb fermesa i decisió. Un llarg aplaudiment omplien la nau del
santuari, com un homenatge a la fidelitat d’aquesta parella
que renovaven el seu casament d’avant Déu. Enhorabona!
Ramon i Maria i preguem a la Verge del Lledó que sigui
vostra intercessora ara i tota la vostra vida.

GRUP BÍBLIC
L’últim tema treballat en la nostra trobada fa referència a
la crida, mitjançant el profeta Zacaries, als exiliats a Babilònia perquè retornin a Jerusalem, amb la promesa de que
Déu residirà enmig del seu poble i li proporcionarà expansió i protecció. En aquest escrit hi trobem per primera vegada la referència de Terra Santa, com a preparació de la
vinguda del regne de Déu que fa viure d’esperança, també
un sentit universal que obre portes a totes les nacions perquè s’uneixin a Ell. Aprofundint en aquest text, hi descobrim que, tant a l’antiguitat com avui, l’esperança no és
possible sense la vivència de la fe. La nostra propera trobada la tenim prevista pel 28 de gener.

EL SANTUARI DEL LLEDÓ
ESTARÀ OBERT ELS MATINS
Des d’aquest dilluns i des de les 9 o bé les 10 hi haurà un
equip de persones que mantindran obert el nostre Santuari
per oferir la oportunitat d’entrar aquelles persones que vulguin fer algun moment de pregària. L’horari serà de 09h a
12h. en alguns dies potser serà fins a les 13h. Agraïm a
una colleta de senyores que s’han ofert per fer aquest voluntariat.

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.

Aquest dimarts passat acomiadàvem en Joan Serafini, un home que
havia esculpit el rostre dels sants i de Déu. Ningú pot escriure, escenificar o bé esculpir quelcom si no es porta dins el cor. I crec molt bé
que el Joan esculpia tot el que ens ha deixat perquè ho portava dins
d’ell mateix. Diu la Bíblia que som fets a imatge de Déu i podem ben
bé dir, que ell va ser capaç d’esculpir aquesta imatge. En el salm resàvem: quan podré veure Déu cara a cara? Ell que l’havia esculpit, ara
pot contemplar el rostre de Déu en tota al seva plenitud.
El testimoniatge que va llegir una de les filles el poso a continuació,
perquè ningú com elles podia expressar el que realment ha estat en
Joan Serafini.
Els que t’estimem sabem el teu afecte i com has arribat a estimar.
Has estat una persona activa, impulsiva, il·lusionada, sempre has
mirat la vida amb optimisme que ha irradiat als altres del teu entorn.
Espòs fidel, d’amor sincer. Pare entranyable senzill. De tracta, exigent i generós en tot moment i circumstància. L’amor teu ha estat
gran i amb l’esposa Roaaita, heu generat el do de la família plena
d’humanitat i àvida de saber, com bé mostren les filles. Tota una vides plena com la teva ensenya molts caires per entendre-la: persona
activa en treball quotidià al front del taller, on el tracta amb els altres
sempre ha estat exemplar, perseguint constantment el ben fer de la
feina, que t’ha donat renom i respecte en l’àmbit professional. Però,
pensant com tu has pensat i has cregut, l’entranyable paral·lel amb
l’art t’ha elevat a perseguir la transcendència expressant figuracions
del teu sentir. Des de l’adolescència has prestat tota la llarga vida, la
il·lusió i la fantasia de les formes per aquest treball, com qui exerceix
un vot. Són moltes les escultures que podem anomenar, des dels inicis, truncats per haver-te de fer càrrec del taller familiar i que fins a
la jubilació has hagut de compaginar ambdós treball alhora, i són un
llarg inventari les escultures que has deixat a l‘abast de tots. No podem pas esmentar la feina. En ella dipositem admiració i record de la
teva persona i la teva entrega pe deixar-nos de llegat la sensibilitat i
estima que has tingut i tens per moltes coses, perquè el que has deixat
perdura i no és record sinó presència, com tu ets present, encara, i
sempre ho seràs entre nosaltres.

EN JOSEP MARIA
Ha estat un home bo...Un espòs i un pare fidel...Un amic agradable...Un bon treballador, sense engany... Amb un caràcter senzill, acollidor, educat i generós... Ah construït la seva vida com la seva professió, maó a maó, paletada a paletada, fins el final dels seus dies. Ens
havíem vist just aquesta setmana, parlàvem d’una feina a fer, i com
sempre amb el seu somriure i molt educat... Ens vam acomiadar, poc
pensava jo ni ell, que ja no ens veuríem més en aquesta vida, pels
nostre carrers, fent alguna feina, o celebrant alguna festa...
Però vull creure i així ho crec, que tu Josep Maria, continues viu dins
el cor de Déu, Pare.
Tu has estimat, tu has servit, tu has estat fidel... La bona Mare del
Lledó t’ha acompanyat davant el Crist, aquell Crist crucificat del Pont
d’Armentera, que tu havies carregat tantes vegades i que ens ha promès la vida eterna i que com Ell ha ressuscitat, també tu has fet aquest
pas a l’eternitat. Et deixem a les mans d’aquest Crist, Bon Pastor, que
t’acull i t’acompanya a viure entre els justos.

