ESPERA PACIENT
Sí, paciència i espera, és la voluntat
de les persones que cada dia al matí
són al Lledó per a poder tenir obert
el nostre Santuari i d’aquesta manera poden entrar les persones amb
ganes de fer alguna pregària o tenir
uns moments de pau i contemplació.
Alguns ja ho han fet d’entrar, però
encara no hem fet prou campanya,
com per fer-ne cap valoració. Amb
tot, creiem que val la pena mantenir
el Santuari obert ja que d’aquesta
manera manifestem l’acollida a la
persona que s’hi apropa. Tot l’equip
de persones que cuiden d’aquesta
afer són pacients i voluntarioses, per
restar a la capella del Sant Crist una
hora o més. Una espera pacient farà
que poc a poc aconseguim crear i
donar aquesta oportunitat. No sabem quan ni com, però sabem que la
llavor sembrada un dia donarà el seu
fruit. El Senyor també espera, la
Mare, des del seu cambril sempre té
el cor obert per acollir a tots aquells
que ens hi apropem, per tant només
és qüestió de paciència i encara hi
afegiré una altra cosa, el testimoniatge. Tots nosaltres els cristians que
sovint venim, tots els que ja sabem
que un dia a la setmana és diumenge
i “toca” anar a Missa, hem de ser els
primers en donar aquest testimoniatge. Tenim garanties que el santuari
està obert, doncs m’hi apropo una
estona mentre vaig a mercat, o haig
d’anar al barber o perruqueria o haig
d’arribar-me fins a la farmàcia, o a
la fleca. Pensem que un dels millors
remeis i és gratuït, és el mateix Senyor. Mentre tot l’equip està amb
l’espera pacient. A la capella del
sant Crist hi ha la bíblia gran i uns
quants llibres del Nou Testament,
per aquell que vulgui fer la seva
lectura a més hi ha uns fulls de reflexió setmanal sobre la Paraula de
Déu, que són molt aptes per al fer
una senzilla reflexió de la Paraula i
una pregària, també el podeu agafar
guardar-lo a casa que pot ser útil per
a altres. Animem-nos i fem córrer
aquesta possibilitat d’entrar al nostra Santuari i gaudir d’una estona de
silenci, pregària i contemplació.

AMB ELS PARES
Dimarts passat ens reuníem
els pares i mares a la sala
claret en la reunió mensual
per a presentar el tema d’aquest mes de febrer. Està centrar sobre la reconciliació. La
presentació als pares va ser
bonica i pràctica tot seguint el
llibre de catequesi que tenen
els nens i veure els exercicis
que han de fer. Acabarem
aquest tema amb la celebració
del perdó el dia 28 d’aquest
mes de febrer amb els grups
de segons any de catequesi.
També vam recordar als pares
que el dia 19 hi ha la Missa
Familiar pels grups de segons
any.
Dijous ens vam reunir amb
les famílies de primer any. El
tema és l’anunci que fa Jesús
del nou Regne en tres punts:
Jesús anuncia la Bona Nova.
Jesús ens porta el Regne de
Déu. Jesús fa coses admirables. El P. Joan ens va fer la
xerrada a totes les famílies
juntes i amb els catequistes,
centrant la seva explicació i
amb el guió que tots teníem a
la mà, en aquests tres punt.
Remarcava que el que fa Jesús
és bàsicament anunciar-nos
una bona notícia, l’arribada
del seu REGNE que ho fa
amb paraules i gestos. Ens va
convidar a portar aquest diumenge a la Missa Familiar, un
retall amb paper de color en
forma de llavor, amb una paraula escrita: Paciència, amor,
pau, esforç... com una llavor
que sembrem al cor dels nostres fills i que ha d’anar creixent fins a fer-se gran. Són els
valors que hem de viure.

Retalla per aquí ...................................................................................................................................................................................................
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NO A LA GUERRA
ENTRE
NOSALTRES

Els jueus parlaven amb orgull de la Llei de Moisès. Segons la tradició, Déu mateix
l’havia regalat al seu poble.
Era el millor que havien rebut
d’ell. En aquesta Llei hi ha
compresa la voluntat de l’únic Déu veritable. Aquí poden trobar-hi tot el que necessiten per ser fidels a Déu.
També per a Jesús la Llei és
important, però ja no ocupa
el lloc central. Ell viu i comunica una altra experiència:
s’acosta el Regne de Déu; el
Pare està buscant obrir-se
camí entre nosaltres per fer
un món més humà. No n’hi
ha
prou
amb
quedarnos complint la Llei de Moisès. Cal obrir-nos al Pare i
col·laborar amb ell per fer la
vida més justa i més fraterna.
Per això, segons Jesús, no
n’hi ha prou amb complir la
llei, que ordena «no mataràs». Cal, a més, arrencar de
la nostra vida l’agressivitat, el
menyspreu a l’altre, els insults o les venjances. Aquell
que no mata compleix la Llei,
però, si no s’allibera de la
violència, en el seu cor no
regna encara aquest Déu
que cerca construir amb nosaltres una vida més humana.
Segons alguns observadors,
s’està estenent en la societat
actual un llenguatge que reflecteix el creixement de l’agressivitat. Cada vegada són
més freqüents els insults

ofensius, proferits només per
humiliar, menysprear i ferir.
Paraules nascudes del rebuig, el ressentiment, l’odi o
la venjança.
D’altra banda, les converses
estan sovint teixides de paraules injustes que reparteixen condemnes i sembren
sospites. Paraules dites sense amor i sense respecte
que enverinen la convivència
i fan mal. Paraules nascudes
gairebé sempre de la irritació, la mesquinesa o la baixesa.
No és aquest un fet que es
doni només en la convivència social. És també un greu
problema a l’interior de l’Església. El papa Francesc pateix en veure divisions, conflictes i enfrontaments de
«cristians en guerra contra
altres cristians». És un estat
de coses tan contrari a l’Evangeli que ha sentit la necessitat d’adreçar-nos una
crida urgent: «No a la guerra
entre nosaltres».
Així ho ha dit el papa: «Em
dol de comprovar com en
algunes comunitats cristianes, i fins i tot entre persones
consagrades, consentim diverses formes d’odis, calúmnies, difamacions, venjances,
gelosia, desitjos d’imposar
les pròpies idees a costa de
qualsevol cosa, i fins persecucions que semblen una
implacable caça de bruixes.
A qui anirem a evangelitzar
amb
aquests
comportaments?». El papa vol treballar per una Església en la
qual «tots puguin admirar
com us cuideu els uns als
altres, com us doneu alè mútuament i com us acompanyeu».
José Antonio Pagola

Proper cap de
Setmana,
8è congrés de
Setmana Santa de

MARE DE DÉU DE LOURDES
Aquest dissabte dia 11, ho sabem prou bé, és la festa de
la Mare de Déu de Lourdes. Aquell llogaret del Pirineu
francès que s’ha convertit en un punt de trobada de milers de peregrins que va a Maria amb fe i pregària. Tots
els que hi hem estat recordarem l’impacte que ens fa
veure aquells milers i milers de fidels devots que preguen, canten i passen estones davant la imatge de Maria. Ella, bona Mare, intercedeix al seu Fill, Jesús, que
ningú marxi amb les mans buides. Quan retornem a la
nostra llar, sempre sentim que Déu ens ha beneït i ens
ha santificat. Gràcies, Maria, tu des del dolor davant la
creu del teu Fill, ets el nostre refugi, la nostra esperança
i ets, sobre tot la nostra Mare, no ens deixis mai de la
teva mà.
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APUNTAT?

Agafa
una
butlleta
a
l’entrada

DIUMENGE VI DURANT L’ANY

ORACIÓ INICIAL
Esperit de la veritat, enviat per Jesús per a conduir-nos a la veritat completa, obre la nostra ment a la intel·ligència de les Escriptures. Fes que com Maria aprenguem a escoltar amb un cor
bo i perfecte la Paraula que Déu ens envia en la vida i en l'Escriptura, per a conservar-la i fer fruit amb la nostra perseverança. Amén.

SALM 118

Feliç l’home que creu en el Senyor,
i estima de cor els seus preceptes.
Feliços els homes de conducta irreprensible,
que segueixen la Llei del Senyor!
Feliços els homes que guarden el seu pacte
i cerquen el Senyor amb tot el cor.
Has donat els teus preceptes
perquè siguin observats fidelment.
Tant de bo que els meus camins no es desviïn
de guardar els teus decrets;
Concedeix la vida al teu servent,
que em vull fixar en la teva paraula.
Obre'm els ulls i podré contemplar
les meravelles de la teva Llei.
Mostra'm el camí dels teus decrets, Senyor,
que el vull seguir fins al final.
Fes-me entendre la teva Llei,
que la vull guardar amb tot el cor.

PREGÀRIES
Senyor, ens demanes de ser fidels al propi estat de
vida:
Et preguem que no ens falti mai la teva gràcia que
ens fa forts.
També ens demanes Senyor, el respecte a la vida:
Fes que el teu Esperit Sant ens guiï sempre.
Ens dones uns manaments que hem de saber guardar:
Et preguem, Senyor, que els sapiguem viure des del
cor.
Vam ser batejats amb la força del teu Esperit Sant:
Que sigui Ell qui ens acompanyi sempre i així fem
el bé.
Et presentem, Senyor els nostres malalts i les famílies sense feina:
Que no els falti mai la teva pau i amb ells siguem
solidaris.
També et preguem pels nostres missioners i missioneres:
Que arreu de la terra portin al Bona Nova sense
defallença.

DESPRÉS DE LA COMUNIÓ
«Escull la vida... i viuràs»

Pare, a punt de tornar a les nostres cases
et donem gràcies pel Pa i la Paraula compartits,
i perquè has vessat en els nostres cors la teva Saviesa,
que ens recomana escollir la vida i no pas la mort.
Fes que ens obrim al do generós del teu Esperit
perquè ens il·lumini a l’hora d’escollir els camins
i ens doni ferma constància per seguir-los:
Que a l’hora d’escollir ens estimem més,
crear més que no pas destruir,
beneir més que maleir o estimar més que odiar,
créixer més que conservar o sembrar més que collir,
compartir més que acaparar,
unir més que trencar o sembrar més que collir...
Fes que entenguem que la Paraula del teu Fill
és Paraula de Vida i el seu evangeli, una bona notícia:
ell fa que no ens arrosseguem sota el pes de la Llei
i ens invita a viure sota l’impuls de l’amor.
Gràcies, novament, per la teva Paraula i el Pa.
Tornem a casa amb un cor renovat... i més compromès.

Senyor, que has volgut que en l’Eucaristia testéssim
les delícies del vostre Regne conserveu-nos sempre
el desig d’aquest aliment que ens dóna la vida eterna.
Tu que vius i regnes per sempre. Amén.

MANS UNIDES
Ja ens ha arribat la propaganda per poder col·laborar
en els projectes de Mans
Unides. Al dia assenyalat ja
farem la col·lecta, el seu
lema per aquesta campanya
és: El món no necessita
més menjar, necessita gent
compromesa. Amb un crit
d’atenció: 1/3 dels nostres
aliments acaben a les escombraries. Mentre hi ha
800 milions de persones
continuen patint fam al
món! Puc dir que a la ciutat de Valls hem aconseguit,
amb les campanyes de recollida d’aliments conscienciar
les persones i grups i comerços, per tal de no llançar aliments, a La Taulada cada dia en recollim d’uns quants
comerços solidaris.

aLaïcat XXI s'ha adherit a la campanya
"Casa nostra, casa vostra" per reclamar
l'acollida de migrants i refugiats.

LA TAULADA
CAMPANYA DE 25 SOCIS
Estem preparant el projecte per a la nova instal·lació al mateix
temps que estem negociant el contracta de lloguer, perquè sigui
una cosa assequible a la nostra Associació La Taulada.
Com podeu veure en aquest mateix full hi ha a la pàgina del darrera la possibilitat d’aprofitar la butlleta per a fer-se soci. Si
aconseguim 25 socis més tot seria possible. Convidem, doncs, al
tots aquells que podeu fer-ho d’omplir una butlleta.
La caixeta de LA TAULADA, que hi ha al Santuari. Cada mes
recollim d’aquesta Caixeta al voltant de 500€ i que això ja ens
suposa una gran ajuda i que hi comptem que continuarà, ja que hi
ha persones que no poden fer-se socis, però sí que cada mes i
quan poden fan la seva aportació a la caixeta. Això és de gran
ajuda. Aprofitem-ho! Val a dir que aquest mes de gener passat,
hem tret de la caixeta 400€ més altres donacions hem ingressat
un miler d’euros. A tots moltes gràcies.

DEL COL·LEGI DEL Lledó hem rebut dels esmorzars
solidaris 614,34€ A totes les famílies moltes gràcies.

CÀRITAS
Continuem atenent a les persones que demanen ajuda: lloguers,
aigua, alguna bombona de gas, una estona d’atenció i escoltar,
oferir pistes d’orientació, alguna cosa de farmàcia... la llista no
s’acaba mai.
Aquesta setmana hem recollit alguns mobles més, sofà, llits i
matalassos, algun armari, nevera, congelador... al mateix moment
hem repartit tres neveres petites, un congelador, un llit sencer,
mantes i llençols...

CALENDARI DE CATEQUESI D’ADULTS
TROBADA DE FE I CULTURA
(Congregació Mariana)

ORACIÓ FINAL

NOTÍCIES-NOTÍCIES-NOTÍCIES-

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

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

Ens unim a les veus de la societat civil i religiosa, que reclamen als seus governants que compleixin les polítiques d'immigració acordades en l'àmbit europeu, però que són ignominiosament oblidades i sense efectes reals per aquestes persones a
l'Estat espanyol.
La xarxa Laïcat XXI està dedicant les seves Matinals formatives a reflexionar sobre l'important paper dels laics i laiques en
l'acció social, i en especial en la implicació de les seves Parròquies com a comunitats actives en l'ajuda vers els pobres i
oprimits. Per aquest motiu hem suspès la nostra Matinal de
Lleida, que estava prevista pel mateix dia de la manifestació a
Barcelona, per poder participar, així, en la denúncia d'aquesta
situació i exigir l'arribada dels migrants acordats.
Creiem que una campanya com aquesta ha de comptar amb la
nostra col·laboració i implicació i no quedar-nos-en al marge o
ser-ne mers testimonis passius.
Recomanem fermament a tots els nostres amics i seguidors
que s'informin sobre la iniciativa, a l'enllaç Casa nostra casa
vostra i signin el seu Manifest .
També, considerem que cal difondre les seves propostes i demanar que tots els cristians ens impliquem en la seva difusió,
tant a títol particular com en les nostres associacions, feines,
moviments, parròquies... per tal d'ajudar a revertir una situació
indigna que afecta milers de persones desemparades i que ens
avergonyeix com a ciutadans d'un país modern.
Penjar en els nostres balcons la banderola de la campanya, assistir als actes previstos o a la manifestació del 18 de
febrer, farà més visual la nostra implicació i ajudarà que hi
hagi més adhesions, una mentalitat més acollidora vers aquests
germans i una pressió més ferma sobre un poder polític que
sembla tancar els ulls vers el sofriment humà.
Molt agraïts per la vostra atenció.

la mà!

EL SANTUARI DEL LLEDÓ
ESTARÀ OBERT ELS MATINS
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.

Venerable P. Clotet, un manresà
exemplar i missioner
El dia 4, dissabte passat, recordàvem al venerable P. Jaume
Clotet, cofundador de la Congregació dels Missioners Claretians, junt
amb Sant Antoni Ma. Claret, en l'aniversari de la seva mort (Barcelona,
Gràcia, 1898). Va néixer el dia 24 de juliol de 1822 a Manresa i va ser
l'últim de vuit germans. Va ser batejat el mateix dia del seu naixement.
Va realitzar els tres primers anys d'estudis amb els jesuïtes de la seva
ciutat natal. Va marxar a Barcelona per estudiar retòrica i filosofia a
l'Institut de segon ensenyament de la Universitat d'aquesta ciutat.
A els disset anys va ingressar al Seminari de Barcelona on va començar
els seus estudis eclesiàstics que després va culminar a Vic. A causa de
la situació de persecució de l'Església a Espanya, va passar a França i a
Roma, on va ser ordenat sacerdot el dia 20 de juliol de 1845. En tornar
a Espanya va ser destinat, el juliol de 1846, com a Vicari de l'Ecònom
de Castellfollit del Boix, parròquia situada davant de Montserrat. En
1847 va ser nomenat Capellà Ecònom de Santa Maria de Civit, un altre
poblet situat entre les muntanyes.
Aquests quatre anys de ministeri van ser pastoralment molt bons per a
ell, però en el seu cor bategava una forta inquietud missionera. Per això, el juny de 1849, va exposar al seu bisbe Dr. Jaume Passarell els
seus desitjos de deixar la parròquia. El moment d'interrupció del seu
ministeri va ser providencial: li va permetre posar-se en contacte amb
el P. Claret, que estava a punt de fundar una nova congregació. De fet,
trobem al P. Jaume Clotet el 16 de juliol d'aquest mateix any formant
part del grup de cofundadors; era el més jove de tots. El P. Clotet va
descobrir per fi la seva vocació missionera i va trobar en la nova Congregació Claretiana el millor lloc per viure-la.
Durant els seus primers anys de ministeri a la Congregació Claretiana
es va lliurar completament a les missions populars, als exercicis espirituals i, sobretot, a la catequesi, ministeri per al qual se sentia especialment capacitat. Va destacar en el ministeri envers els sord-muts. El P.
Clotet es va sentir plenament compenetrat amb l'esperit i l'estil de vida
claretians, alternant mesos d'estada a casa, dedicats a l'oració i a l'estudi, amb altres consagrats a la predicació missionera.
El P. Clotet va ser el primer Sotsdirector de la Congregació Claretiana,
elegit per a aquest servei el 1858, quan el P. Xifré va ser elegit Superior General després de la mort del P. Esteve Sala, un altre dels cofundadors; i va exercir aquest càrrec durant 30 anys consecutius. Va escriure
un llibre sobre el llenguatge dels sords, alguns opuscles per al clergat i
per a la formació dels Germans de la Congregació.
L'amor filial que va tenir al P. Claret el va portar a desviure's per recopilar totes les dades i testimonis que permetessin reconèixer la seva
santedat i així iniciar el seu procés de beatificació. El material recollit
va ser abundant; el treball del P. Clotet va ser sorprenent i infatigable.
La seva vida va reflectir sempre un halo de santedat evangèlica. Transmetia permanentment la gràcia de viure a la presència del Senyor. Això
es notava en la seva pau, la seva saviesa, la seva fe i el seu consell. La
seva aportació va ser crucial en la història naixent de la Congregació
Claretiana i en la transmissió viva i entusiasta del carisma original. Va
viure amb goig i plenitud la seva identitat claretiana com a home contemplatiu i apòstol missioner. El Papa Joan Pau II el va declarar venerable el 3 de maig de 1989.

DEFUNCIONS DEL MES DE GENER 2017

Durant el mes de gener hem acompanyat en la pregària a
les famílies de: Rosa Ma. Giró Boronat, Carme Andreu Barberà, Pere Altès Serra, Antonio Heredia
Suárez, Sílvia Chaves Vidal, Fernando Ruiz, López,
Agustina Garrido Torbellino, Julia Rafales Dolader,
Teresa Roig Reverter, Ma. Montserrat Claparols
Castells, Ma. Teresa Esteve Urpí, Joan Serafini Masdeu, Josep Ma. Martí Alegret. Mercè Cusidó Solé,
Simón Pallarés Mellado, José Luís Centenera Pareja, Maria Plana Trechs, Núria Vives Ferrer, Alfred
Barberà Vives, Salvador Perez Gumbau, Manel Millas Antiñano,Guadalupe Nevado Amor.

