Què puc
aprendre
d’aquesta
experiència?

Amb dolor
Es deia Xavier, era mestre, pedagog,
Continua el treball en la Catequesi Familiar i en les celebracions de la
Missa Familiar. Els infants van seguin al ritme que marca el llibre i estem veient el missatge de Jesús de la Bona Nova, les seves paraules i fets. La celebració del diumenge presidida pel P. Helin va ser ben participada de part de tots
que vam reviure la fe al voltant de la taula de Jesús.

El Sr. Xavier Melgarejo recentment

Participants al 8è Congrés de Setmana Santa a Valls

educador, i amic... Ell era de l’equip
pedagògic del Col·legi Claret de Barcelona i psicòleg i tots els seus coneixements estaven al servei de l’educació dels infants, adolescents i joves.
Durant uns anys va ser el director fins
que el càncer el va apartar del treball
que tant s’estimava. En la convalescència no parava de fer quelcom que
ajudés a millorar l’educació i el sistema educatiu, pel qual ell hi ha dedicat
tota la seva vida. Recordo quan vaig
tornar del Brasil aquell estiu “fatídic”
per la mort del P. Xavier Sagí, ell
se’m va apropar em va abraçar i em va
dir carregat d’humanisme i amb un cor
ple de senzillesa i voluntat: Joan si
necessites ajuda m’ho dius que estic
per tu. Li ho vaig agrair de cor i carregat d’emoció pels moments difícils
que vaig passar aquell estiu. Per sort
no ho vaig necessitar, potser perquè
Déu em va acompanyar cada moment
i els germans i amics. Així era en Xavier el bon mestre, aquell que sabia
què havia de fer perquè s’ho guanyava
amb el seu esforç de cada dia. Posarse davant d’una escola, avui per avui, i
crec que sempre, si no és amb vocació, ja pots plegar. Però el Xavier era
aquest home amb vocació educativa.
Lluitador pels seus ideals, sacrificat
pels seus i pels altres. Aquest vespre,
(dimarts) l’hi hem ofert la Missa i hem
pregat per ell, que confiava en el Déu
de la vida que li va entregar, tot oferint-la per a l’educació dels nois i noies. Ell mateix explica que als inicis de
la seva malaltia es revelava contra
Déu i en els seus crits contra Déu, la
resposta que va sentir no va ser altra,
que tot allò que havia pogut fer i que
encara va poder fer. Només puc dir
gràcies Xavier per tot el què has fet
entre nosaltres al teu col·legi amb els
teus fills i amb els teus alumnes. Per a
mi també és un estímul de lluita i
combat fins el final. Una abraçada,
Xavier, i des del cor del Pare recorda’t
dels qui encara estem lluitant en
aquest món. P. Joan
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NO A LA
IDOLATRIA DEL
DINER
El Diner, convertit en ídol absolut, és per a Jesús l’enemic més
gran per a construir aquest món
més digne, just i solidari que
Déu vol. Ja fa vint segles que el
Profeta de Galilea va denunciar
de manera rotunda que el culte
al Diner serà sempre l’obstacle
més gran que trobarà la humanitat per a progressar cap a una
convivència més humana. La
lògica de Jesús és aclaparadora: «No podeu ser servidors de
Déu i de les riqueses». Déu no
pot regnar al món i ser Pare de
tots sense reclamar justícia per
als que són exclosos d’una vida
digna. Per això no poden treballar per aquest món més humà
volgut per Déu aquells que, dominats per l’ànsia d’acumular
riquesa, promouen una economia que exclou els més febles i
els abandona a la fam i a la misèria. És sorprenent el que està
passant amb el papa Francesc.
Mentre els mitjans de comunicació i les xarxes socials que circulen per internet ens informen,
amb tota mena de detalls, dels
gestos més petits de la seva personalitat admirable, s’oculta de
manera vergonyosa el seu clam

ATENCIÓ!

Amb una aportació de __________ euros

Dia 1 Dimecres de
Cendra Missa a les 20h.

Amb una periodicitat: Mensual ___Trimestral ___Semestral ___Anual ___
Número de compta de La Taulada: ES10 2100 0021 5502 0075 5709
El meu número de compte és: ____ _____ _____ _____ _____ _____
Nota: Les aportacions dedueixen un 25% de la quota íntegra del IRPF.

Signatura

Cada divendres
viacrucis a les 19’30h.

més urgent a tota la humanitat:
«No a una economia de l’exclusió i la iniquitat. Aquesta economia mata». Francesc no necessita llargues argumentacions ni
profundes anàlisis per a exposar
el seu pensament. Sap resumir la
seva indignació en paraules
clares i expressives que podrien
obrir l’informatiu de qualsevol
telenotícies o ser titular de la
premsa en qualsevol país. Només alguns exemples. «No pot
ser que no sigui notícia que mori
de fred un ancià enmig del carrer i que sí que ho sigui la caiguda de dos punts a la borsa. Això
és exclusió. No es pot tolerar
que es llenci menjar quan hi ha
gent que passa gana. Això és
iniquitat». Vivim «en la dictadura d’una economia sense rostre i
sense un objectiu veritablement
humà». Com a conseqüència,
«mentre els guanys d’uns pocs
creixen exponencialment, els de
la majoria es queden cada vegada més lluny del benestar d’aquesta minoria feliç». «La cultura del benestar ens anestesia, i
perdem la calma si el mercat
ofereix alguna cosa que encara
no hem comprat, mentre totes
aquestes vides trencades per
falta de possibilitats ens semblen un espectacle que de cap
manera no ens altera». Quan
l’han acusat de comunista, el
papa ha respost de manera rotunda: «Aquest missatge no és
marxisme, sinó Evangeli pur»
Un missatge que ha de tenir ressò permanent en les nostres comunitats cristianes. El contrari
podria ser signe d’allò que diu el
papa: «Ens estem tornant incapaços de compadir-nos dels
clams dels altres i ja no plorem
davant el drama dels altres».
José Antonio Pagola

Quin és el
missatge que
se’m vol
comunicar?
No deixis
perdre cap
oportunitat

QUARESMA, UNA APORTUNITAT,
PER A SEGUIR JESÚS
PREGÓ DE QUARESMA

Escolteu, amics, el Pregó de Quaresma.
Pareu esment a aquesta invitació.
Sentiu la Bona Notícia.
El Dimecres de Cendra, comença el camí Quaresmal.
El poble jueu va caminar quaranta anys cap a la terra
promesa.
Jesús va ser temptat durant quaranta dies en el desert.
Dins de quaranta dies, a partir d'avui,
la fe dels cristians difondrà la notícia:

Crist ha ressuscitat!

Posem-nos en camí, amigues i amics, per fer l'experiència de renovar el seguiment de Jesús fins a la seva
Pasqua.
1. Farem un alt en el camí per RECUPERAR LA INTERIORITAT i repensar la nostra vida com Jesús, en el
desert.
2. Hem d'OBRIR FRONTERES PER ESCOLTAR LA
TEVA TRUCADA que obre esperances: un nou món,
una nova societat estan ja presents enmig de nosaltres.
3. Buscarem, com la samaritana, UNA AIGUA VIVA I
DIFERENT que veritablement calmi la nostra set.
4. Que Jesús OBRI ELS NOSTRES ULLS CECS per
redescobrir els autèntics valors de la vida.
5. Que l'amor i l'amistat, com Jesús i la família de Llàtzer , RENOVA LES NOSTRES RELACIONS personals
i col·lectives.
Comencem a caminar pel camí quaresmal de les oportunitats que se'ns ofereixen per refer en nosaltres tota
la riquesa del nostre baptisme i anunciar al nostre món
que encara hi ha una oportunitat.

-A V U I-A V U I-A V U ICAMPANYA DE MANS UNIDES

VIII diumenge durant l’any
ORACIÓ INICIAL
Guieu, Senyor, el curs del món pels camins de pau
segons els vostres designis; i concediu a la vostra
Església l’alegria de poder-vos servir amb llibertat i
serenor. Pel vostre Fill, Jesús i Senyor nostre. Amén.

SALM 61
Només amb Déu reposa la meva ànima.
Només en Déu reposa la meva ànima,
d'ell em ve la salvació.
Només ell és la roca que em salva,
el castell on em trobo segur.
Reposa només en Déu, ànima meva;
d'ell em ve tota esperança.
Només ell és la roca que em salva,
el castell on em trobo segur.
En Déu tinc la salvació i la glòria,
és la meva roca inexpugnable;
trobo en Déu el meu refugi.
Vosaltres, poble seu, confieu sempre en ell,
esplaieu davant d'ell el vostre cor.

PREGÀRIES
Senyor, que els bens materials no ofeguin els espirituals:
I així podrem ser més fidels al teu manament de
l’amor.
Senyor amb les nostres mans produïm el bens amb
els quals subsistim:
Ajuda’ns a ser generosos i compartir-los amb els
qui no en tenen.
Senyor a vegades el neguit de cada dia ens fa caure
en la desconfiança:
Concedeix-nos de saber contemplar la teva bondat
que és bona per a tothom.
Senyor, et preguem especialment per les famílies
amb dificultats per a sobreviure:
Beneeix els nostres projectes solidaris, com La
Taulada i la Casa d’Acollida.
Et preguem també pels nostres malalts:
Que sentin el teu consol i la teva pau, juntament
amb aquells que els cuiden.
Pels missioners i Missioneres que arreu de la terra
porten el Missatge de la Bona Nova:
Que amb la força de l’Esperit Sant portin a terme
tots els projectes a favor dels pobles, que serveixen.

DESPRÉS DE LA COMUNIÓ
Dieta de conversió
Amb els altres, mans bondadoses,
d'aquestes que s'obren per socórrer,
que no miren en donar,
que mai diuen stop! (prou) Som-hi!
Amb Déu, calma i silenci,
per escoltar la seva brisa passar
i deixar que m'abraci, m'alleugi i animi.
Fins que les meves dureses s'estovin
i el meu cor aconsegueixi canviar.
Amb mi mateix, una bona dieta d'ego
que em baixi de la bastida del melic
i aprimi uns quilos de supèrbia.
Que em llevi el caramel de l'elogi
i recuperi, vida, el teu sabor!

LA TAULADA
Assemblea. Ha estat aquest dimecres passat a l’hora convocada a
les 8:15 del vespres. Una grupet entre tots els socis hi érem presents, amb la junta de la nostra Associació. El P. Joan va presentar la memòria de tot el que ha estat aquest any passat i el projecte de venidor. Va remarcar la presència dels voluntaris que sense
ells seria una cosa impossible de realitzar. També es va referir i
agrair a La Creu Roja que durant aquest tres anys ens ha cedit el
local d’una manera gratuïta i generosa. I va fer èmfasi en el que
serà el futur immediat havent de situar-nos a un nou local i que
s’hi està treballant per a signar el contracte de lloguer amb les
possibilitats econòmiques que disposem i que podrem disposar o
no en el futur. El P. Joan també va tenir paraules d’agraïment als
centres comercials que hi col·laboren amb alimentació o també
industries amb el seus productes. Així com també, escoles amb
algunes campanyes solidàries i particulars de la ciutat i rodalies
que coneixen el nostre projecte són col·laboradors assidus. La
secretària i l’administrador van presentar el balanç dels comptes
amb tot el que rebem dels associats, i entitats que ens ajuden,
com també les despeses que ens comporta la marxa del menjador, aigua, llum, gas, i alguns complements que sempre fan falta.
Amb tots els associats presents, es van aprovar els comptes i confiar en les gestions de l’equip directiu per a portar a terme les
negociacions del nou projecte.

C À R ITAS
CURS DE FORMACIÓ DE VOLUNTARIS
dies 2,16 i 30 de març de 6 a 2/8 del vespre.
És bo que hi participem tots els més possibles i
d’aquesta manera podrem fer millor el nostre
servei voluntari.
CALENDARI DE CATEQUESI D’ADULTS
TROBADA DE FE I CULTURA
(Congregació Mariana)

ORACIÓ FINAL
Senyor, ens heu alimentat amb aquest do de salvació.
Implorem la vostra pietat, que per aquest mateix sagrament, amb el qual ens nodriu en el temps, ens feu
participar de la vida eterna. Amén.

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.

NOTÍCIES-NOTÍCIES-NOTÍCIESCONCLUSIONS del 8è Congrés de Confraries
de Setmana Santa de Catalunya,
a Valls febre del 2017
Per a fer més sòlida la identitat de les Confraries, en el present:
Ser més coneixedors de la història de la Confraria, recollir
la documentació del passat, guardar la documentació del
present (audiovisual i escrita)... així es podrà ser més fidels
als seus orígens, i, en tot cas, deixar constància pel futur.
Fer un esforç conjunt per fixar millor els objectius de la Confraria, d’acord amb els seus Estatuts, definint el que vol ser.
Després senyalar com avençar en la consecució d’aquests objectius.
Fer-se un lloc en la ciutat, tot aconseguint el seu reconeixement cívic, afermant la seva pròpia identitat i presentant un
programa d’activitats, durant tot l‘any, que, a més de ser de
l’interès dels ciutadans, estiguin d’acord amb els objectius
dels seus Estatuts.
Desenvolupar la solidaritat dels confrares i del conjunt de la
Confraria (per ser fidels amb els seus orígens i per respondre a
les necessitats socials actuals), amb una activitat pròpia, si és
possible, i sempre col·laborant amb les entitats solidàries de la
ciutat, sobretot amb les de les parròquies.
Insistir que els confrares participin en les celebracions
litúrgiques de la Setmana Santa, de les quals són complement, no substitució, les manifestacions de religiositat
popular al carrer.
Per a afrontar els reptes de futur que tenen plantejades les
Confraries:
Entroncar amb les noves generacions i amb seva sensibilitat,
tan pel que fa als sentiments religiosos com amb el seu sentit
solidari (manifestada segurament de manera diferent de la dels
grans).
Fer de maneres de comunicar el missatge del sentit cristià
del sofriment i de la mort a les persones i col·lectius sofrents o per causa de la injustícia o per causa de malaltia i
dels contratemps de la vida (ja que traiem al carrer les
representacions dels misteris de la passió i mort del Senyor)
Fer passos en la vinculació a la parròquia de referència amb
iniciatives concretes (participació en el Consell, fent-se present
en la vida, les activitats i els serveis de la parròquia, superant el
desconeixement i els prejudicis que hi pugui haver, procurant
que el rector i els preveres de la parròquia siguin els consiliaris
de les confraries, etc.). Així afavorim el sentit de pertinença a
la parròquia i a l’Església.
Organitzar de forma periòdica la formació dels confrares,
que sigui la base més important per motivar la seva participació en els actes de la Confraria, per a anar descobrint
el sentit autèntic de la religiositat popular, per a anar activant el testimoniatge que els correspon pel fet de pertànyer a una entitat religiosa.
(Aquesta conclusió no ha estat mencionada per cap ponència)

Connectar amb cristians catòlics provinents d’altres cultures
(especialment els llatinoamericans) per intentar conèixer les
seves formes de pietat, i veure si les podem assumir i ajudar a
sumar a les nostres, tot des del respecte de les seves formes i de
la seva situació social.

EL SANTUARI DEL LLEDÓ
ESTÀ OBERT ELS MATINS
Des de les 9 o bé les 10 hi ha un
equip de persones que mantenen
obert el nostre Santuari per oferir la
oportunitat d’entrar aquelles persones que vulguin fer algun moment de
pregària. L’horari és de 09h a 12h.
en alguns dies també fins a les 13h.
Agraïm la colleta de persones que
s’han ofert per fer aquest voluntariat.

GERMANSDATS I CONFRARIES DE VALLS
Marató de Donants de Sang de Valls
Som convidats a participar de la Marató de Donants de
Sang de Valls, se'ns ha demanat de fer arribar a totes les
confraries i germandats. Amb el prec que en facin difusió
entre els seus associats, cridant a la participació en la Marató de Donants que tindrà lloc el 22 de març. Si els terminis
van bé, suggerim aprofitar les convocatòries de les assemblees i capítols. Trobareu la carta i el cartell anunciador.

CONFERÈNCIES FAMILIAR
Com cada any s’organitzen les Conferències Familiar.
Aquest any són:
Dia 2 de març: amb el tema Salvador Espriu, un agnòstic
que cerca Déu a càrrec de Mn. Francesc Manresa. Dia 9 de
març: amb el tema Una introducció a la lectura de l’Alegria de l’amor del papa Francesc, a càrrec de Mn. Josep
Bofarull. Dia 16 de març amb el tema: allò que els catòlics
han de saber dels protestants a càrrec de Josep-Lluís Carot Rovira.
Guardeu-vos a la vostra agenda aquests dies per poder-hi
assistir.

CONFERÈNCIA A LA SELVA DEL CAMP
Aquest diumenge 26 a 2/4 de 7 del vespre, amb el tema:
Convertiu-vos! Ecologia: de la teoria a la pràctica. A càrrec de Francesc Macià. Membre de Justícia i pau de Sabadell.

VIACRUCIS DELS DIVENDRES
Recordem que a partir del proper divendres de Quaresma
dia 3 a farà cada vespre a les 19’30h. el viacrucis seguit de
la Missa, al nostre santuari com fem cada divendres de
Quaresma. És bo participar de la reflexió de la passió mort
del Senyor i sentir també la passió i mort de molts homes i
dones avui.
Es deia Josefa: La seva neta va llegir aquest testimoni.
És ara quan ens venen al cap totes aquelles coses que t’hauríem d’haver dit , fet o ensenyat, i no podem, perquè ara ja és tard. Sempre has
estat una dona valenta i lluitadora, i això que els temps viscuts no tots
han estat fàcils. Volies passar desapercebuda, silenciosa, intentant no
molestar i així és com te n’has anat. Pots marxar tranquil·la i feliç, ens
has calat a fons, com el fred durant l’hivern, que seràs impossible d’oblidar. Crec que tots en algun moment hem arribat a pensar que series
eterna... Tant de bo! Però no és així, perquè tot això que tu has aconseguit crear, és invisible. Gràcies per ser el millor referent a seguir, ens
has fet arribar molt lluny. Ara descansa campiona que després de tants
anys, la partida a la vida li tens més que guanyada. Ara ens toca a nosaltres continuar-la i si arribem a la meitat de lluny on has arribat tu, ja
estarem més que satisfets. Com diu el fragment del Petit Príncep: Adéu
li va dir. Adéu va dir la guineu. Aquest és el meu secret. És molt senzill: només s’hi veu bé amb el cor. L'essencial és invisible als ulls. Per
a tot nosaltres seràs sempre com la rosa del Petit Príncep. Bon viatge

“yaya”. Fins sempre.

Es deia Maria Montserrat:
La seva neta de 10 anys va escriure aquest petit però molt bonic poema
en el recordatori: La vida és un llarg viatge, però / sempre té aquells
moments que mai oblidarem, / tant que sigui feliços com tristos. / Un
cop viuràs un moment / que voldries que durés tota la vida, / però, hi
ha altres que vols que s’acabin. Alguns cops els qui estimem estan
presents, a vegades no. / Però hem de pensar els que han estat amb
nosaltres i no quan ja no hi seran. Isona

