NO VEIG CLAR
MISSA FAMILIAR DEL DIUMENGE
Un ple absolut de famílies a la Missa Familiar del diumenge passat. Tots els infants
van portar el seu nom per a posar-lo al tren que ens portarà fins a Pasqua, però que
hem d’estar a la parada i a punt per poder-hi pujar. Vam treure del pou de la samaritana l’aigua viva que fa possible la vida de les persones i de la terra...

Em trobo un amic, que havia estat
dels pares de la Catequesi Familiar
de fa uns quants anys, que em diu:
no té reconegut fins que has estat
ben a prop, tinc cataractes i no em
poden operar de moment. I així
vam estar parlant una estona, dels
ulls i de veure-hi, més clar o més
fosc, del seu problema que no el
deixa fer gran cosa, i que ha de sortir a passejar una estona cada dia.
No vam pas allargar la trobada gaire estona, però va ser interessant, oi
més, quan veus que, arreu i a tots,
la malaltia no respecte a ningú. El
bon amic, que sempre que ens veiem ens aturem una mica per a saludar-nos i intercanviar moments de
la vida, em fa pensar com les persones anem fent el nostre camí, ell
amb la seva família i amb les
“estrebades” de la vida que ha anat
superant i que encara li caldrà superar. Altres que potser ho han tingut més fàcil o perquè encara són
joves i la salut encara és ferma i es
miren el món amb ganes de menjarse’l. Mirem endavant i mirem endarrere, però si la vista s’ha empobrit com el meu amic, aquesta mirada de futur no es veu pas gaire
clara, o més aviat es veu força fosca. La mirada endarrere, es guarda a
la memòria i hom pot fer les seves
reflexions i treure’n les lliçons
oportunes, en tot cas per no errar el
camí. Però tenir la vista clara, no
tan els ulls que ja és prou important,
sinó allò que enfrontem, la jornada
més immediata o un futur més esperançador, sí que ens cal obrir uns
altres ulls, els del cor, els de la intel·ligència, els de la saviesa, els del
saber, i si no ho veiem clar ens aturem, examinem, fem projeccions,
potser fins i tot ens assessorem i pot
arribar el moment que diem: ara sí
que ho veig clar. I ens llancem a
l’aventura, però ens haurà calgut
veure-hi clar. P. Joan

Retalla per aquí ...................................................................................................................................................................................................
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PER A EXCLOSOS
És

cec de naixement. Ni ell ni
els seus pares en tenen cap culpa, però el seu destí quedarà
marcat per sempre. La gent el
mira com un pecador castigat
per Déu. Els deixebles de Jesús
li pregunten si el pecat és del
cec o dels seus pares. Jesús el
mira de manera diferent. Des
que l’ha vist només pensa a rescatar-lo d’aquella vida de captaire, menyspreat per tots com a
pecador. Ell se sent cridat per
Déu a defensar, acollir i guarir
precisament els que viuen exclosos i humiliats. Després d’una
curació laboriosa en la qual també ell ha hagut de col·laborar
amb Jesús, el cec descobreix per
primera vegada la llum. La trobada amb Jesús ha canviat la
seva vida. Per fi podrà gaudir
d’una vida digna, sense por d’avergonyir-se davant de ningú.
S’equivoca. Els dirigents religiosos se senten obligats a controlar la puresa de la religió. Ells
saben qui no és pecador i qui
està en pecat. Ells decidiran si
pot ser acceptat a la comunitat
religiosa. Per això l’expulsen. El

captaire curat confessa obertament que ha estat Jesús el
qui se li ha acostat i l’ha curat, però els fariseus el rebutgen irritats: «Nosaltres sabem
que aquest home és un pecador». L’home insisteix a defensar Jesús: és un profeta, ve
de Déu. Els fariseus no ho
poden aguantar: «Tot tu vas
néixer en pecat, i ens vols
donar lliçons?». L’evangelista diu que, «quan Jesús va
sentir dir que l’havien exclòs
de la sinagoga, va anar a
trobar-se amb ell». El diàleg
és breu. Quan Jesús li pregunta si creu en el Messies, l’exclòs
diu: «I, ¿qui és, Senyor, perquè
hi pugui creure?». Jesús li respon commogut: «Ja l’has vist:
és el mateix que parla amb tu».
El captaire li diu: «Hi crec, Senyor». Així és Jesús. Ell ve sempre a trobar aquells que no són
acollits oficialment per la religió. No abandona els qui el busquen i l’estimen, encara que
siguin exclosos de les comunitats i institucions religioses. Els
qui no tenen lloc a les nostres
esglésies tenen un lloc privilegiat en el seu cor. Qui portarà avui
aquest missatge de Jesús fins a
aquests col·lectius que, en qualsevol moment, senten condemnes públiques injustes de dirigents religiosos cecs; que s’acosten a les celebracions cristianes amb por de ser reconeguts;
que no poden combregar amb
pau a les nostres eucaristies; que
es veuen obligats a viure la seva
fe en Jesús en el silenci del seu
cor, gairebé de manera secreta i
clandestina? Amics i amigues
desconeguts, no ho oblideu:
quan els cristians us rebutgem,
Jesús us està acollint. José Antonio Pagola

A T E N C I Ó!
Cada divendres viacrucis al vespre
Aquest cap de setmana hi ha el
canvi d’hora.
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Signatura

A partir del mes d’abril les Misses
de dilluns a divendres seran a les 8
del vespre.

OBRIR
ELS ULLS
PER
MIRAR
D'UNA
ALTRA
MANERA

QUARESMA 2017
QUART DIUMENGE

OBRIR ELS ULLS PER MIRAR D'UNA ALTRA MANERA

El temps que vivim és també un temps d'insensibilitat i
indiferència que, a tot estirar, es mou a impulsos del moment, però després es calma i s'oblida. Un temps també
on no és fàcil apreciar els valors d'una veritable humanitat. Hi ha individualisme i agressivitat. Hi ha permissivitat de vegades fins a ingènua. Hi ha molta ceguesa. Jesús
retorna la vista al cec de naixement i ens ofereix una
oportunitat per “obrir els ulls per mirar d'una altra manera” i trobar una nova jerarquia de valors, per recuperar la sensibilitat, per apreciar el que de debò val la pena.

AQUEST
DISSABTE
FESTA DE
L’ANUNCIACIÓ
Dins el pla de salvació que Déu va projectar per a la humanitat, arriba “la plenitud
dels temps” el moment trobat i pensat
des del cor de Déu per
a portar-lo a terme i
s’inicia el camí. Déu troba en Maria la persona humana
que necessita per fer-hi present en el seu Fill, Jesús, però
primer ha de comptar amb el seu consentiment. Maria
no dirà que no i des del seu SÍ, comença la nostra història de salvació. Això és el que celebrem aquest dissabte
25 de març. Que sigui benaurada Maria entre totes les
dones, per acceptar el que Déu li demana i que tots ens
n’hem beneficiat.

A ESPARRAGUERA

Ja tenim l’autocar ple, 55
places. Aquesta setmana
ha quedat tot completat.
Ara cal ser puntual, i el
proper diumenge dia 2
ens trobarem a les 8:30 a
l’estació d’autobusos per
sortir, cap Esparraguera.

IV DIUMENGE DE QUARESMA
PREGÀRIA INICIAL
Preguem al Déu de la Llum perquè obri els nostres
ulls. (pausa)
No ho sabem, Senyor, i això és realment important.
Els nostres ulls miren, però no veuen. Estem cecs.
Aquest diumenge de Quaresma et demanem, Pare,
que il·luminis els nostres ulls perquè sapiguem descobrir el que de debò val la pena.
Per a això comptem amb l'Esperit de Jesús que ja està
entre nosaltres pels segles dels segles. Amén.
SALM 22
El Senyor és el meu pastor: no em manca res.
El Senyor és el meu pastor:
no em manca res.
Em fa descansar en prats deliciosos,
em mena al repòs vora l'aigua,
i allí em retorna.
Em guia per camins segurs,
per amor del seu nom;
Ni que passi per la vall tenebrosa,
no tinc por de cap mal.
Tu, Senyor, ets vora meu:
la teva vara i el teu bastó
em donen confiança.
Davant meu pares taula tu mateix
enfront dels enemics;
m'has ungit el cap amb perfums,
omples a vessar la meva copa.
Ben cert, tota la vida m'acompanyen
la teva bondat i el teu amor.
I viuré anys i més anys
a la casa del Senyor.
PREGÀRIES
Sa. Senyor Jesús, Tu que vas donar la vista al cec,
dóna llum als nostres ulls i il·lumina la nostra vida.
Responem: il·lumina, Senyor, la nostra vida.
• Per l'Església, cridada a portar la llum de Crist a tota
la humanitat. Perquè obri els seus braços de mare a
tots els que necessiten aquesta llum, sense exclusions
prèvies ni condemnes indiscriminades. Preguem

REFLEXIÓ FINAL
Pregària després de la Comunió
Senyor, que hi vegi ... que vegi el teu rostre en cada cantonada.
Que vegi riure al desheretat amb riure alegre i renascut.
Que vegi encendre's la il·lusió en els ulls apagats de qui un dia va
oblidar somniar i creure.
Que vegi els braços que, ocults, però infatigables, construeixen
miracles d'amor, de pau, de futur.
Que vegi oportunitats i crida, on de vegades només hi ha boira.
Que vegi com la dignitat recuperada, tanca els inferns del món.
Que en l'altre vegi al meu germà, en el mirall un apòstol, i en el
meu interior t'albiri.
Perquè no vull caminar cec, perdut de la teva presència, distret pel
no-res ... equivocant els meus passos cap a llocs sense tu.
Senyor, que hi vegi!…que vegi el teu rostre en cada cantonada.

INDIGNAT!
UNA VERGONYA MUNDIAL
Certament que quedes estupefacte en veure com la corrupció ha
estat present en aquelles persones que ens governaven i que algunes encara ens governen. A vegades podem pensar en personatges de més enllà de les nostres fronteres on imaginem que tot deu
ser possible. Però no cal pas anar gaire lluny, estan ben a prop
dins a casa mateix. També al pensament allò de l’Evangeli: qui
estigui lliure de pecat que llanci la primera pedra. Jo no sé si
seria capaç de poder llançar la primera o la última pedra, crec
que no, ja que sempre tenim alguna culpa per demanar perdó.
Però això no justifica qui ha estat desviant diner de l’administració dels ciutadans i que s’ha enriquit amb aquests afers. I em
sembla escandalós, que pagant una quantitat, el jutge els declari,
què, lliures? Valguem Déu! Jo, per deixar una nit la furgoneta de
La Taulada aparcada a l’indret on hi va el mercat i la vaig a treure quarts de set del matí ja m’han multat, quan no va fer nosa per
ningú, em sento malament. Com ens hem de sentir davant de
tants milions desviats a la pròpia butxaca, per a un enriquiment
personal? No és indignant? Davant del judici de Déu, penso que
en tindrem sort de la seva misericòrdia. P. Joan

NOTÍCIES-NOTÍCIES-NOTÍCIESHORARIS DE SETMANA SANTA
I PASQUA
Dia 09 Diumenge de Rams:
10’00h. Missa a les Mínimes i benedicció
11’30h. Missa Familiar 1r. any
12’30h. Benedicció de rams i palmes
13’00h. Missa familiar 2n. any
20’00h. Missa del vespre
Dia 10 Dilluns Sant
10’30h. A la Catedral Missa Crismal
Dia 11 Dimarts Sant
21’00h. Viacrucis nocturn a La Massó
Dia 12 Dimecres Sant
20’00h. Celebració Comunitària del perdó
Dia 13 Dijous Sant
17’00h. Celebració a les Mínimes
19’00h. Celebració de la Cena del Senyor i
Monument
22’00h. Vetlla al Monument
Dia 14 Divendres Sant
09’00h. Viacrucis Inter parroquial
10’00h. Viacrucis a les Mínimes
12’00h. Les 7 Paraules (reflexió i contem
plació)
17’00h. Celebració a les Mínimes
18’00h. Celebració de la Passió de Jesús
22’00h. Processó del Sant Silenci
Dia 15 Dissabte Sant
21’00h. Vetlla Pasqual Familiar celebració
de la Llum
21’00h. Vetlla Pasqual a les Mínimes
Dia 16 Diumenge de Pasqua
10’00h. Missa a les Mínimes
11’30h. Missa de Pasqua i batejos
20’00h. Missa del vespre

• Pel nostre món, tantes vegades ple de confusió i miopia davant els autèntics valors humans. Perquè sigui
la dignitat de la persona el centre de l'economia, de la
cultura, de la legislació i de la vida política. Preguem
• Per la nostra parròquia del Lledó, perquè visquem la
Quaresma com una oportunitat perquè siguem capaços de mirar com mira Jesús, amb tendresa, amb acolliment, comprensió els qui ens envolten. Preguem
• Per tots nosaltres, perquè, com el cec de naixement,
sapiguem donar raó de la nostra fe i la nostra esperança amb valentia i llibertat. Preguem
• I perquè també se'ns aclareixi la vista, enfosquida
moltes vegades amb el temps, i puguem recuperar els
valors que provenen de la llum de Crist. Preguem

GERMANDAT DEL SANT CRIST DE
SANT FRANCESC
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.

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

Dilluns passat va tenir lloc l’Assemblea de la Germandat. Es va passar comptes, es fa concretar el Viacrucis
del Divendres Sant, llibret, portants i assajos... i es va
parlar del “tapís” que s’està restaurant a Tortosa i formava part del presbiteri de l’església de Sant Francesc.
Posant com a data final de restauració i presentació per
a les properes decennals. També es va acordar de qui
portaria l’estendard a la Processó del Divendres Sant.
Es va recordar breument la celebració del 8è Congrés de
Confraries de Setmana Santa de Catalunya que es va
celebrar a Valls.

LAICAT XXI
Posem a continuació unes propostes que es va fer en la trobada a Lleida el mes passat sobre el tema del compromís
social de les parròquies. Ho podem llegir i informar-nos.
1. ARRELS DEL COMPROMÍS SOCIAL DE LA
PARRÒQUIA.
1. a: Crist evangelitzador - comunitat evangelitzadora parròquia evangelitzadora
Crist Evangelitzador (amb la seva vida, amb paraules, amb
obres) fa partícips de la seva missió als deixebles Resurrecció-Pentecosta. Enviament de la comunitat a Evangelitzar (Aneu per tot el món i anuncieu la bona nova de l’Evangeli a tota la humanitat. Mc, 16,14)
«Evangelitzar significa per a l'Església portar la Bona
Nova a tots els ambients de la humanitat i, amb el seu influx, transformar des de dins i renovar la humanitat mateixa ...» (Evangeli Nuntiandi, 18- L'Evangelització del món contemporani).

Comunitats evangelitzadores.
Constants a escoltar els ensenyaments dels Apòstols, viure en comunió fraterna, partir el pa, assistir a les pregàries, comunió de béns (Fets 2,42 ss)
L’Eucaristia espai per l’ajut fraternal entre comunitats distintes (els cristians d’Acaia i Macedònia pels de
Jerusalem) (2a Cor 8,1-5)
Aquesta caritat comunitària es fonamenta en la diaconia
del Senyor i dels seu Regne, forma part de la
litúrgia dominical i és un testimoni de l’Església primitiva,
inclús amb els no creients.
2. HORITZONS DEL COMPROMÍS SOCIAL DE LA
PARRÒQUIA.
2. a: Possibilitats i límits de la parròquia
Possibilitats:
* La parròquia:
-és la comunitat eclesial més accessible i propera amb la
qual entren en contacte, un bon nombre d'homes i dones.
-és una comunitat que, pot encarnar-se en la vida quotidiana de la gent i en la diversitat de situacions i problemes humans.
Límits:
* La parròquia acotada a un territori concret, queda massa
curta i estàtica per seguir la mobilitat i dispersió de la persona actual
* Empobriment de la "vida comunitària i pastoral" i del nombre
de cristians implicats (molts assistents i pocs deixebles)
* La vida moderna ha anat configurant espais i àmbits cada vegada més complexos i especialitzats que queden lluny de la plataforma parroquial i desborden àmpliament les seves possibilitats (educació, cultura, economia, sanitat, mitjans de comunicació, exclusió social, nous models familiars, món obrer, universitari, etc.)

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.

