TINC UN SOMNI
Ja estem al final del tram de camí d’aquest curs 2017. Ens hem reunit amb les famílies fidelment una colla de dies durant l’any, a l’inici de cada mes.
Amb els pares ens vèiem i comentàvem els punts de catequesi que ens presentava el
catecisme que aquest any hem estrenat. Anàvem resseguint els temes i d’aquesta manera també refrescàvem una mica la nostra vida cristiana de fe i de comunitat.
Ara pels de segon any ja estem a la recta final, maig i juny seran dies de primeres comunions. Farem festa i la farem ben solemne, Jesús s’ho mereix i els infants estimats
especialment per ell encara més. La festa més gran però, és la trobada de Jesús amb
cada cor d’infant i compartir amb Ell una experiència única, que Jesús formi part de les
seves vides.
Mentre, els hem convidats a tots a participar de les solemnitats de la Setmana Santa.

Que siguin uns dies plens de fe i de convivència cristiana.

A T E N C I Ó!
Celebració del
perdó, dimecres
Sant dia 12 a les
20 hores
Grup de persones que hem participat de l’excursió que vam fer per a veure La
Passió d’Esparraguera. Tots vam estar bé, i hem tornat contents a casa, a punt
per a fer un altra pelegrinatge.

Prego a Déu i fa uns quants dies que
li dono voltes, tot pensant amb la
nostra Comunitat Cristiana del Lledó
i amb tot el que portem entre mans.
Sóc missioner, com molts de vosaltres ja sabeu, i tal com diu el papa
Francesc: l’Església ha de ser missionera, ha de sortir del seu reclòs i
obrir-se camí enmig de la societat,
sortir a les perifèries i anunciar el
nou Regne que Jesús ens ha portat. I
crec sincerament que no ho estem
fent tot i els nostres projectes socials
que portem entre mans, Càritas interparroquial, la Taulada, pisos d’acollida, per no donar l’esquena aquí
demana auxili. Però això no és tot ni
de bon torç. La nostra comunitat en
la qual jo somio, ha de ser una comunitat, amb un espai on vivim i
fem créixer la nostra fe. On ens
sentim comunitat tots els que hi
participem, sense exclusió. Per arribar aquí ens caldrà alguns esforços
més, ens caldrà aconseguir que tots
els que hi som, haurem aprés a viure
des del nostre cor la mateixa vida de
Jesús. Ens caldrà fer l’experiència de
grups petits per sentir-nos part del
gran grup que som tota la parròquia.
Ens caldrà trobar algunes persones
engrescades, que estiguin obertes a
viure aquesta experiència, persones
que se sentin cristians a viure la fe
cristiana des del propi cor i des del
cor de la comunitat. Estic segur que
si trobo aquestes persones disposades, que tot el que facin, ho facin des
de la seva vida de fe, aconseguirem
una parròquia nova, missionera, oberta i alhora acollidora. Un equip
de persones engrescades amb el mateix projecte, amb el mateix ideal, a
caminar junts pel mateix camí.
Equip de persones que s’ho creguin
de veritat i junts obrirem nous camins per aquesta evangelització nova. Pensem-hi i preguem perquè això ho arribem a fer. P. Joan
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RES NO EL VA
PODER ATURAR
L’execució del Baptista no va
ser una cosa casual. Segons una
idea molt estesa en el poble jueu, el destí que espera al profeta
és la incomprensió, el rebuig i,
en molts casos, la mort. Probablement, Jesús va comptar des
de molt aviat amb la possibilitat
d’un final violent. Però Jesús no
va ser un suïcida. Tampoc buscava el martiri. Mai no va voler
el sofriment ni per a ell ni per a
ningú. Va dedicar la seva vida a
combatre’l en la malaltia, les
injustícies, la marginació o la
desesperança. Va viure entregat
a «cercar el regne de Déu i la
seva justícia»: aquest món més
digne i més feliç per a tothom
que busca el seu Pare. Si Jesús
accepta la persecució i el martiri
és per fidelitat a aquest projecte
de Déu, que no vol veure patir
els seus fills i filles. Per això no
corre cap a la mort, però tampoc
es fa enrere. No fuig davant les
amenaces; tampoc no modifica
el seu missatge ni es desdiu de
les seves afirmacions en defensa
dels últims. Li hauria estat fàcil
d’evitar l’execució. N’hi hauria
hagut prou amb callar i no insistir en allò que podia irritar el
temple o el palau del prefecte

romà. No ho va fer. Va seguir el
seu camí. Va preferir ser executat abans que trair la seva consciència i ser infidel al projecte
de Déu, el seu Pare. Va aprendre
a viure en un clima d’inseguretat, conflictes i acusacions. Dia
a dia es va anar reafirmant en la
seva missió i va seguir anunciant amb claredat el seu missatge. Va gosar fer-ne difusió no
només en els llogarets retirats de
Galilea, sinó a l’entorn perillós
del temple. Res no el va detenir.
Morirà fidel al Déu en què ha
confiat sempre. Seguirà acollint
tothom, fins i tot pecadors i indesitjables. Si acaben rebutjantlo, morirà com un «exclòs»,
però amb la seva mort confirmarà el que ha estat la seva vida
sencera: confiança total en un
Déu que no rebutja ni exclou
ningú del seu perdó. Seguirà
buscant el regne de Déu i la seva justícia, identificant-se amb
els més pobres i menyspreats. Si
un dia l’executen en el suplici
de la creu, reservat per a esclaus, morirà com el més pobre i
menyspreat, però amb la seva
mort segellarà per sempre la
seva fe en un Déu que vol la
salvació de l’ésser humà de tot
allò que l’esclavitza. Els seguidors de Jesús descobrim el Misteri últim de Déu encarnat en el
seu amor i lliurament extrem a
l’ésser humà. En l’amor d’aquest crucificat hi ha Déu mateix identificat amb tots els que
pateixen, cridant contra totes les
injustícies i perdonant els botxins de tots els temps. En aquest
Déu s’hi pot creure o no creurehi, però no és possible burlarse’n. En ell confiem els cristians. Res no l’aturarà en el seu
afany per salvar els seus fills i
filles. José Antonio Pagola

DISSABTE
SANT
La llum, la vida
nova, l’esclat del
Crist viu entre
nosaltres.
Al·leluia! Jesús
és viu!
Ha Ressuscitat!

DIUMENGE DE RAMS
Ens trobem per beneir les palmes, palmons,
oliveres i llorer i ens trobem junts per iniciar el
camí de Setmana Santa, fins a la Pasqua.
“Beneït el qui ve en nom del Senyor”

DIJOUS SANT

El dia del sacerdoci, el dia de l’Eucaristia,
el dia de la Cena del Senyor i del servei
humil de rentar els peus als deixebles.
“Feu això en memòria meva”

DIVENDRES
SANT
La passió, el
dolor,
el sofriment,
l’abandó, la
mort a la creu.
“Pare, per què
m’has
abandonat?”

DIUMENGE DE RAMS
ORACIÓ INICIAL

Déu de bondat i etern, tu per donar-nos un model d’humilitat, has volgut que el nostre Salvador es fes home i morís
a la creu. Fes-nos aprendre la lliçó dels seus sofriments
per a poder participar de la seva resurrecció. Amén.

SALM 21
Déu meu, Déu meu,
per què m’has abandonat?
Tots els qui em veuen es riuen de mi,
fan ganyotes, prenen aires de mofa:
«Que s'adreci al Senyor, que ell el salvi,
que l'alliberi, si tant se l'estima!»
M'envolta una munió de gossos,
m'encercla un estol de malfactors;
m'han lligat les mans i els peus,
puc comptar tots els meus ossos.
Es reparteixen entre ells els meus vestits,
es juguen als daus la meva roba.
Però tu, Senyor, no t'allunyis;
força meva, cuita a defensar-me.
Anunciaré el teu nom als meus germans,
et lloaré enmig del poble reunit:
Fidels del Senyor, lloeu-lo,
fills de Jacob, glorifiqueu-lo,
reverencieu-lo, fills d'Israel!
PREGÀRIES
Beneeix, Senyor la teva Església amb l’abundància de la teva gràcia:
Que pugui saciar-se aquests dies de les
fonts de salvació.
Beneeix, Senyor els pobles de la terra, d’especial manera els pobles en guerra, amb l’abundància de la teva gràcia:
Perquè obrin les portes a l’acció salvadora i
pacificadora del Senyor.

ORACIÓ FINAL

Alimentats amb aquest do sagrat, et demanem, Senyor, que vas
voler per la mort del teu Fill esperéssim obtenir allò que creiem,
vulgues també que, per la seva resurrecció, arribem al terme feliç
vers on caminem. Jesucrist, Senyor nostre, que amb tu viu i regne
pels segles dels segles. Amén.

Que sigui amor.
Senyor Jesús, ajuda'ns a comprendre la teva paraula.
I a fonamentar les nostres relacions sobre l'amor.
No sobre una llei buida, ni sobre la conveniència
o unes ganes fugisseres.
No sobre el voluntarisme o l'obligació.
No sobre la por o la culpa.
Sinó sobre l'amor que aprenem de tu.
Que sigui un amor compromès,
disposat a implicar-se i complicar-se la vida
en l'abraçada i la trobada.
Que sigui un amor fidel i lluitador,
disposat a celebrar els dies bons
i a treballar per tirar endavant els dies complicats.
Que sigui un amor fecund,
que no ens tanqui en nosaltres mateixos,
sinó que ens ajudi a obrir-nos als altres.
Cada persona haurem de trobar l'espai
en el qual fer realitat aquest amor
que és reflex del teu propi amor.
En la família, en l'amistat, en la parella,
en el matrimoni, en la consagració i els vots, en la compassió…
Potser tindrem encerts i errors, ferides i cicatrius.
Sigui el que sigui, ajuda'ns a cadascun en la nostra història.
Ajuda'm, Senyor, en la meva història,
en la meva vida, perquè el meu projecte,
sigui el que sigui, sigui part del teu Regne i el teu evangeli. Amén.

LA TAULADA

Dilluns ja iniciarem la remodelació dels locals on hi posarem
el menjador La Taulada. Serà qüestió de treure coses que hi
sobren i anar construint allò que hi ha d’anar. Una de les coBeneeix, Senyor, a les nostres famílies amb l’ases més urgents és la càmera congeladora. NECESSITAbundància de la teva gràcia:
REM ALGUN AJUT MÉS, PER A FER-HO, MENTRE,
Perquè prenguin consciència que són petites NO ENS RENDIM I CAMINEM ENDAVANT!
comunitats cristianes plenes de vida.
Beneeix, Senyor, a tots els que sofreixen,
malalts, aturats, amb l’abundància de la teva
gràcia:
Perquè uneixin els seus dolors a la Passió de
Jesús i s’hi trobin ben de prop.
Beneeix, Senyor, als infants amb l’abundància
de la teva gràcia:
Perquè creixin en el coneixement i amor a
Jesús.
Beneeix, Senyor, a tots els qui participem en
aquesta Eucaristia amb l’abundància de la teva
gràcia:
Perquè també participem de la passió i resurrecció del teu Fill, Jesús.

DEMANEN FEINA
Són ja vàries les persones que demanen feina, per poder viure. Des de Càritas anem oferint alguns treballs, però tot hi
així, hi ha persones que demanen poder fer quelcom. Si algú
coneix o sap qui ofereix un treball de cuidar alguna persona
gran, malalta, o que necessiti de serveis, aviseu. També s’ofereixen per a netejar, escales, o el que calgui.

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.

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 contemplació)
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

REFLEXIÓ AL FINAL DE LA
QUARESMA
JESÚS EN EL SEU CAMÍ A LA CREU
Senyor, apunta’m!
Senyor, apunta’m al sopar Pasqual,
com a cambrer o com a convidat
però sempre vestit d’etiqueta
i amb la tovallola cenyida a la cintura,
perquè el teu aliment i el teu exemple
m’ajudin a acompanyar-te, camí del Calvari.
Senyor, apunta’m a l’hort de les oliveres, a Getsemaní,
com els deixebles, per pregar amb tu;
posa’m un “cafè carregat d’amor i de fe”
per a no quedar-me adormit
per a no caure en el somni de la mediocritat,
de la indiferència i del desamor.
Senyor, apunta’m a la casa del gran sacerdot:
com en Pere, vull seure vora del foc
per a vigilar el gall i “deixar-lo mut”,
per parlar de Tu i jamai
sentir vergonya de la nostra relació.
Senyor, apunta’m a caminar amb tu camí del Calvari,
com en Simó de Cirene, per ajudar-te a portat la creu;
com a voluntari vull aixecar la mà i el cor
i prestar-me lliurement a ajudar-te amb la creu.
Senyor, apunta’m al peu de la creu:
com el centurió vull observar cada un dels gestos;
vull omplir-me de les teves paraules,
de les teves mirades i dels teus silencis...
per a testimoniar davant del món
que tu ets un Déu de vius i no de morts.
Quaresma 2017

El diumenge 30 d’abril hi ha la
Trentena Trobada de Cristians
de l’Alt Camp.
Tots hi som convidats com cada any i pocs els que hi
participem! Engresquem-nos a formar part de la colla,
és una jornada festiva, celebrativa i de comunió.
Quan participem d’aquests actes participem de quelcom més, (com diuen, som més que un club) ja que
manifestem la nostra participació activa i vida de la
vida de fe en el Senyor, Jesús Ressuscitat!
La comunitat cristiana, viu més enllà de les fronteres
parroquials i es fa comunió amb les altres comunitats
que viuen i celebren el mateix que nosaltres.
Quan la comunitat cristiana s’obre a nous horitzons
es torna missionera i se sent partícip del portar la Bona Nova als altres pobles. Som-hi!

