NO PODEM
CONTINUAR
LA PASSIÓ D’ESPARRAGUERA

Sí, així com sona. El Lledó ens havíem fet càrrec d’oferir un local per
a acollir persones sense sostre, i la
casa que tenim a punt i ofereix
aquesta possibilitat no pot continuar
degut a les despeses que genera
especialment en el consum elèctric,
i que no podem més continuar pagant. Hem anat convidant als que hi
eren a deixar el lloc. No és el nostre
grat fer-ho, però no podem forçar
més les despeses que genera la casa. Haig de reconèixer que no ha
funcionat com jo mateix imaginava.
Han sorgit dificultats que al començament no hi eren i segurament per
les mateixes persones que ocupen
les habitacions no ha estat possible
continuar. Ho lamento de cor, hem
fet un treball d’acollida durant uns
mesos, tot hi haver condicionat la
casa per poder acollir, però no hem
trobat la persona que ho acompanyés. Les despeses eren cada trimestre més grans i poc a poc hem
vist que era impossible continuar.
Pel nostre principi cristià de donar
suport a qui ho necessita, ens caldrà
cercar altres maneres i potser altres
projectes que siguin factibles i a
l’abast de les nostres possibilitats.
Els ajuts que rebem no arriben més
enllà. Amb tot el nostre esperit està
sempre obert a qualsevol iniciativa i
ens dol en el cor no poder fer més.
No podem dir paraules boniques i
no tenir una solució pràctica a tots
aquells que cada dia són al despatx
demanant auxili. Potser el Senyor
un dia em demanarà comptes d’aquest “fracàs” i mereixeré uns dies
més al “purgatori”. Jo li prego que
em deixi estar al seu costat en el
Camí de la Creu i veure com amb la
força de l’Esperit del Pare podem
arribar a la cima i cantar la victòria
sobre el mal i l’egoisme, una victòria que elimini corrupció i engany,
una victòria que ens obri el camí a
la Pasqua, però per a tots. P. Joan

El Sr. Francesc de l’equip organitzatiu de la Passió d’Esparraguera va fer una xerrada
als nens i nenes de Catequesi
de segon any. Va ser una trobada ben bonica amb molta
atenció de part dels nens i nenes que omplien de preguntes
al Sr. Francesc que molt pedagògicament anava responent a
totes. Ens va fer una bona exposició amb imatges, de com
fan la representació de La Passió de Jesús. Amb alguns vídeos que van agradar a tots.
Dijous va avisar que no podia
venir que se l’hi havies acumulat molta feina ja que estan
en vigílies de les representacions. Vam suplir la seva presència amb un vídeo d’uns
nens que viuen de prop la Vida i Passió de Jesús i va fer
que tots els nens i nenes de la
Catequesi estiguessin atents.

MISSA FAMILIAR
Aquest diumenge passat les
famílies de primer any, en van
faltar algunes, vam estrenar el
“tren” de Jesús i vam posar en
cada vagó els noms de tots els
nens i nenes que van venir.
Finalment ens vam fer una
fotografia a les escales del
Santuari amb tota la colla. Va
ser una Missa ben animada on
el P. Joan ens va passar un
vídeo amb una reflexió sobre
el Parenostre abans de resarlo, que ho vam fer tots drets
davant l’altar, amb les mans
obertes. Tots vam rebre un
desplegable sobre el Parenostre i que ara hem de llegir i
guardar a casa.

Retalla per aquí ...................................................................................................................................................................................................
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A GUST AMB DÉU
L’escena és captivadora. Cansat
de caminar, Jesús s’asseu a la
vora el pou de Jacob. Aviat arriba una dona a treure’n aigua.
Pertany a un poble semipagà,
menyspreat pels jueus. Amb tota
espontaneïtat, Jesús inicia el
diàleg amb ella. No sap mirar
ningú amb menyspreu, sinó amb
molta tendresa: «Dóna’m aigua». La dona queda sorpresa.
Com gosa entrar en contacte
amb una samaritana? Com es
rebaixa a parlar amb una dona
desconeguda? Les paraules de
Jesús la sorprendran encara
més: «Si sabessis què vol donarte Déu i qui és el qui et demana
que li donis aigua, ets tu qui li
hauries demanat aigua viva, i
ell t’hauria donada». Són moltes les persones que, al llarg d’aquests anys, s’han anat allunyant de Déu gairebé sense advertir el que realment estava
passant al seu interior. Avui Déu
els resulta un «ésser estrany».
Tot el que està relacionat amb
ell els sembla buit i sense sentit:
un món infantil cada vegada
més llunyà. Els entenc. Sé el
que poden sentir. També jo
m’he anat allunyant a poc a poc
d’aquell «Déu de la meva infantesa» que despertava dins meu
por, neguit i malestar. Probablement, sense Jesús mai no
m’hauria trobat amb un Déu que
avui és per a mi un Misteri de

bondat: una presència
amistosa i acollidora
en qui puc confiar
sempre. Mai no m’ha
atret la tasca de verificar la meva fe amb
proves
científiques:
crec que és un error
tractar el misteri de
Déu com si fos un objecte de laboratori. Tampoc els
dogmes religiosos no m’han
ajudat a trobar-me amb Déu.
Senzillament m’he deixat conduir per una confiança en Jesús
que ha anat creixent amb els
anys. No sabria dir exactament
com es manté encara avui la
meva fe enmig d’una crisi religiosa que em sacseja també a mi
com a tothom. Només diria que
Jesús m’ha portat a viure la fe
en Déu de manera senzilla des
del fons del meu ésser. Si jo
escolto, Déu no calla. Si jo m’obro, ell no es tanca. Si jo em
confio, ell m’acull. Si jo em lliuro, ell em sosté. Si jo m’enfonso, ell m’aixeca. Crec que l’experiència primera i més important és trobar-nos a gust amb
Déu perquè el notem com una
«presència salvadora». Quan
una persona sap el que és viure
a gust amb Déu, perquè, malgrat
la nostra mediocritat, els nostres
errors i egoismes, ell ens acull
tal com som, i ens impulsa a
enfrontar-nos a la vida amb pau,
difícilment abandonarà la fe.
Moltes persones estan avui
abandonant Déu abans d’haverlo conegut. Si coneguessin l’experiència de Déu que Jesús encomana, el buscarien. Si, acollint Jesús en la seva vida, coneguessin el do de Déu, no l’abandonarien. Se sentirien a gust
amb ell.
José Antonio Pagola

Dona,
jo et donaré
una aigua
viva, com una
font que
brollarà
sempre
dintre teu i
mai més no
tindràs set...

QUARESMA 2017

TERCER DIUMENGE
SADOLLAR LA MEVA SET AMB UNA
AIGUA DIFERENT

En la societat de consum la set s'esgota en cada objec-

te consumit i necessitem un nou objecte que consumir.
Aquesta és la base de l'economia i de la societat. La
quantitat és el que compte. Aquest és la “font d’aigua”
d'on -diuen- brolla la felicitat. La set més profunda de les
persones queda, no obstant això, insatisfeta i es busquen altres fonts d’aigua. Jesús li ofereix a la samaritana
-i a nosaltres-, una nova oportunitat per SADOLLAR LA
MEVA SET AMB UNA AIGUA DIFERENT, per preguntar
-nos quina és la deu de la que bevem per satisfer la nostra. L'aigua del baptisme és font de vida: mata la set,
sana les ferides de la vida, dóna força interior per viure, i
ressuscita en obertura.

ANEM A VEURE LA PASSIÓ A
ESPARRAGUERA

A FAVOR DE MANS UNIDES
Diumenge dia 2 d’abril farem una excursió a Esparraguera per a veure La Passió de Jesús el preu
serà de 40€. Sortida a les 8’30h. i tornada a les
21’00h. El preu inclou viatge, entrada al teatre i dinar. Podeu demanar plaça a secretaria o a la sagristia. Tots els grups que participen de veure
aquesta Passió a Esparraguera també participen
dels projectes de Mans Unides. Ja tenim 41 places
ocupades, no espereu l’última setmana.

A T E N C I Ó!

Encara queden 13 places!

la celebrem dilluns, ja que la litúrgia dominical passa davant.
PROPER DISSABTE DIA 25
Festa de l’Anunciació del Senyor.
La litúrgia ens posa cada any en aquest 25 de març, nou mesos abans de Nadal, la festa de l’Anunciació, recordant el fet
que Gabriel anuncia a Maria de ser Mare de Jesús.

En el dia de sant Josep som convidats a centrar la nostra mirada en aquell a qui Déu «va confiar la custòdia dels seus tresors més preuats». D'aquesta manera, seguint
l'exemple de sant Antoni Maria Claret, invoquem amb tota confiança el seu patrocini i tenim
present la seva humil manera de servir i de
col·laborar en l'economia de la salvació. En particular posem davant dels nostres ulls i del nostre cor missioner, els trets que l'engrandeixen:
És l'espòs de Maria, bo i fidel. És el creient que
es fia de la Paraula de Déu i l'obeeix amb totes
les conseqüències. És l'home just que busca solucions en situacions delicades i compromeses.

Cada divendres viacrucis a les 19’30h.
Aquest diumenge, tot i ser Sant Josep, la Missa del Sant

III DIUMENGE DE QUARESMA
SIMBOL
Senyor, nostre cor té set de vós,
deu-nos l’aigua de la vida
Vós, Senyor, sou el meu Déu; jo us cerco.
Tot jo tinc set de vós, per vós es desviu el meu cor,
com terra eixuta sense una gota d’aigua.
Jo us contemplava al vostre santuari quan
us veia gloriós i poderós.
L’amor que em teniu val més que la vida;
per això els meus llavis us lloaran.
Que tota la vida us pugui beneir i alçar les
mans lloant el vostre nom. Saciat del bo i
millor, us lloaré amb el goig als llavis.
Quan des del llit us recordo, passo les nits
pensant en vós perquè vós m’heu ajudat,
sóc feliç sota les vostres ales.
La meva ànima s’ha enamorat de vós, em
sosté la vostra mà.

• Per tots els que, al món, passen gana i passen set. Que puguin alimentar-se dignament. Que l'aigua no sigui per a ells
una mercaderia, sinó el regal de la vida que Déu Pare ha fet
a totes les persones. Preguem:
• Per tota la nostra comunitat cristiana, que sàpiga ser, pels
qui realitzen en aquest temps el seu camí cap al baptisme,
veritable comunitat gestant, companya de camí i germana en
la fe. Preguem:
• Perquè la Quaresma sigui, per tots nosaltres, una oportunitat per acostar-nos a la veritable font de vida que neix del
nostre baptisme, superant la temptació del consumisme, la
superficialitat i una religiositat buida i rutinària. Preguem:
• Perquè no només amb la vida, sinó també amb la paraula,
anunciem a Crist com a font de nova vida, de nova humanitat i d'esperança. Preguem:

ORACIÓ FINAL

Et cantem i et donem gràcies,
Déu nostre i Senyor de la vida:
ORACIÓ INICIAL
Preguem al Déu que vol sadollar la nostra set de vida. Com a la dona samaritana, ens ofereixes
una font d’aigua que brollarà dins nostre
(pausa)
Cansats de viure de les nostres coses, venim fins a tu per donar-nos la Vida que no s’acaba.
Siguis beneït també, Senyor de la Vida,
aquest diumenge de Quaresma.
Tenim tanta set de ser feliços que qualsevol cosa ens perquè el temple que vols per estar-hi,
el temple que tu més t’estimes
basta i, no obstant això mai en tenim prou. Necessiés el cor dels teus fills i filles.
tem una mica més i és el que et demanem i busquem
aquest dia i que confiem aconseguir amb l'Esperit de I et donem gràcies per tot el que Jesús,
Jesús que viu ja amb nosaltres pels segles dels segles. la teva Paraula, ens ha dit de tu.
Per ell sabem que el que a tu t’agrada;
Amén.
no són les pregàries de rutina sense cor,
SALM 94
sinó l’amor pràctic i concret envers els altres.
Tant de bo que avui sentíssiu la seva veu:
Fes que no oblidem mai l’ensenyament de Jesús:
No enduriu els cors.
que mantinguem l’amor entre nosaltres,
i siguem sempre fidels al compromís
Veniu, celebrem el Senyor amb crits de festa,
d’atendre els germans que passen necessitat.
aclamem la roca que ens salva;
presentem-nos davant seu a lloar-lo,
aclamem-lo amb els nostres cants.
Entreu, prosternem-nos i adorem-lo,
LA TAULADA
agenollem-nos davant el Senyor que ens ha creat.
Junta del dimecres passat, hem arribat a un acord amb l’amo del nou
Ell és el nostre Déu,
local per signar tot seguit el contracte, mentre estem enllestint el projeci nosaltres som el poble que ell pastura,
te d’habilitar el local pel menjador que per les circumstàncies no serà
el ramat que ell mateix guia.
gaire difícil i ofereix més avantatges que altres locals que havíem visiTant de bo que avui sentíssiu la seva veu:
tat. Quan tinguem els números ja ho farem saber a tots els que hi
«No enduriu els cors com a Meribà,
col·laboreu.
com el dia de Massà, en el desert,
CASA D’ACOLLIDA
quan van posar-me a prova els vostres pares
Donades les circumstàncies de convivència i les despeses
i em temptaren, tot i haver vist les meves obres.
que ocasiona la casa ens veiem obligat a tancar-la d’acord
PREGÀRIES
amb l’amo de la casa. (a la columna trobareu una reflexió)
Sa. En el procés del nostre camí quaresmal i baptismal et presentem, Pare, els nostres desitjos, per intercessió de Crist, veritable deu de vida i diguem tots:
CALENDARI DE CATEQUESI D’ADULTS
SENYOR DÓNA'NS LA TEVA AIGUA DE VIDA
TROBADA DE FE I CULTURA
• Per l'Església universal, perquè sigui sempre, per
(Congregació Mariana)
Crist, font que guareixi les ferides, que comuniqui
Cada 4t. dilluns de mes a les 18:30h.
fortalesa i animi a l'esperança. Preguem:
GRUP BÍBLIC
• Pel nostre món: que es trenqui la fèrria maquinària
Cada 2n. i 4t. dissabte de mes a les 18:30h.
del mercat i el consum, que buida el cor de les persones i crea profundes solituds. Perquè neixi un nou
Cursets de Cristiandat reunió de grups
món de valors que ens faci a tots més humans. PrePrimer dimecres de cada mes a les 17:30h.
guem:

NOTÍCIES-NOTÍCIES-NOTÍCIESGRUP BÍBLIC

PRESENTACIÓ OPUSCLE S.S.

El tema que tractem avui és la comunicació del Senyor al
profeta Zacaries a través d’un àngel. Li fa saber el projecte de
Déu de reconstruir el Temple de Salomó a càrrec del governador del poble jueu, si bé, per aquesta reconstrucció no valen ni força ni armes ni intel·ligència humana, únicament és
vàlida la força de l’Esperit per a portar-ho a terme des dels
fonaments, fins a coronar l’edifici. També ens parla de la
visió d’un canelobre de set gresols amb una olivera a cada
costat per a alimentar-los amb el seu oli, i si bé el profeta no
ho entén, l’àngel li aclareix que fa referència a les dues autoritats, civil i religiosa, fent paral·lelisme amb la vinguda del
Messies com a Rei i Sacerdot. També ens ha d’esperonar a
nosaltres, i deixar que l’Esperit actuï a través nostre com a
temples de Déu que som, i així ser útils pel proïsme.
El proper dia a trobar-nos serà el 25.

CONFERÈNCIA FAMILIAR
Aquest dijous passat a la sala d’actes de la residència de santa
Teresa va tenir lloc la última Conferència Familiar que es fan
cada any pel mes de març a l’inici de la Quaresma. El tema
d’aquest dijous passat va ser desenvolupat pel Sr. Josep Lluís
Carot Rovira que versava sobre el llibre que ell mateix n’és
l’autor; Història del protestantisme als Països Catalans. Allò
que els catòlics han de saber dels protestants, va ser tota la
conferència, amb una molt bona i clara explicació d’aquesta
“reforma” que va iniciar-se ara fa cinc-cents anys.

A la sala de Plens de l’Ajuntament, va tenir lloc la presentació de l’opuscle de Setmana Santa que cada any edita l’Agrupament de les Confraries i Germandats de Setmana Santa de Valls. La Sra. Carmina ens
va fer una molt bona exposició de la nostra Setmana Santa remarcant
alguns trets característics.

ASSAMBLEA DAVALLAMENT
Dilluns passat la Confraria del Davallament, va realitzar l’Assemblea
anual, a la sala Claret del nostre Santuari. Es van escollir els portants de
la bandera i del guió per a l’any 2018. També es va informar a tots d’organitzar quelcom més durant l’any que afavoreixi la convivència i alhora que sigui quelcom solidari. També de com celebrarem el relleu dels
portants de la bandera en la Missa Vespertina del dia 8 d’abril.

SANT CRIST DE LEPANT
Aquest dissabte té lloc a la Capella del Roser al C/ de la Cort la presentació de l’opuscle de les activitats que farà durant la Setmana Santa la
Germandat del Sant Crist de Lepant. En trobareu alguns exemplar a
l’entrada del santuari.

LA CREU DE LAMPEDUSA
El proper diumenge dia 26 a les 11’00h es celebrarà una Missa amb La Creu de Lampedusa.
Una creu portada per joves i gent voluntària del
lloc al sud d’Itàlia on han acollits milers d’immigrants refugiats i exiliats del seu país per culpa
de les guerres. El dia 25 és a Sant Joan de Valls.

MESTRE DE RELIGIÓ

PASQUA JOVE
A VIC
Del 13 al 16 d’abril té lloc la
PASQUA JOVE 2017, a la casa
de colònies de Mas Aliberch de
Muntanyola prop de Vic. Són ja
uns 30 anys que es va iniciar
aquesta Pasqua Jove, amb joves
del Casal Claret de Vic, promogut pels Missioners Claretians.
Han estat una colla d’anys que
els joves han participat de la fe i
l’han fet créixer, al voltant de les
celebracions de Dijous, Divendres i Dissabte Sant, ara alguns
d’ells hi participen amb les seves
respectives famílies a la Pasqua
Familiar a Vic.
Contactes: secres@pasquajove.org
Web http:WWW.pasquajove.cat Tel 603837181
El Seminari Diocesà és el lloc
on els nostres
joves troben
l’ambient necessari per a la seva formació Sacerdotal i així
preparar-se per
llançar-se al
món amb l’aventura de fer
conèixer la Bona Nova de Jesús.
Tots som convidats a ser
col·laboradors
d’aquesta obra
de tots.

La Fundació Escola Cristiana de Catalunya organitza a Solsona el dia 1 d’abril una jornada pels
mestres i professors de religió de les Diòcesi
amb seu a Catalunya. Serà un bon moment per
compartir i millorar el treball educatiu en la fe
cristiana.

MISSA A FAVOR DE LA VIDA
A la Sagrada Família de Barcelona es celebrarà
una Eucaristia el dia 16 de març a les 17’00h. a
favor, amb la consigna: L’alegria de l’amor es
viu en família. També seria interessant de poder
-hi participar, organitzat per la Pastoral Familiar
dels bisbats de Catalunya.

24 HORES PER AL SENYOR:
TEMPS D'ADORACIÓ I CONFESSIÓ
A la capella de les Monges Mínimes es celebraran les "24 HORES
PER AL SENYOR", des de les 19h del dia 24 de març fins a les 17h
del dia 25.
El dia 24 a les 19h, hi haurà confessions fins a les 20h, seguirà la celebració de l'Eucaristia i l'exposició del Santíssim, que romandrà exposat
fins a les 17h del dia 25.
Convidem a tothom a tenir un temps d'oració davant Jesús Sagramentat.
Durant el dia 24 també hi haurà confessors per a qui vulgui confessarse. L'horari de confessions ho trobaran en el cartell de la cartellera de
les parròquies.

1.000 persones 20€
Recordeu aquest projecte? Era per ajudar
al pagament de les obres de la façana.
No hem passat comptes des del mes d’octubre últim. Al termòmetre que hi havia a
l’entrada i que hem tret aquesta setmana hi
havia 304 persones, més unes 25 més que
han ajudat hem fet un total de: 329 persones a 20€ cada una són: 6.580€. Val a dir
que hem tingut altres col·laboracions, puntuals que estan ajudant molt encara, ja que
anem pagant el crèdit al banc.

