EL BES D’UNS
INFANTS
Hem celebrat el diumenge
de Rams amb gran solemnitat i amb una grandíssima
participació. Les imatges
del passeig dels Caputxins
indica prou bé la mesura de
la quantitat de famílies que
hi eren presents. Feia emocionar des de la porta del
Santuari veure aquesta gran
multitud. A part de la feblesa de l’amplificació, vam
rebre la benedicció dels
rams en les nostres palmes i
palmons, com també de
l’olivera i llorer. Era un
mati de festa i ho va ser.
Ara que no caiguéssim en
el fariseisme que s’escandalitzaven en sentir que els
infants lloaven Jesucrist, el
qui ve en nom del Senyor.
I això és el que vam fer,
amb els nostres cants i amb
els nostres crits. Ha estat un
bon inici de la Setmana
Santa.
Dintre el Santuari, les dues
celebracions de la Missa
ben participada per tots,
veient en imatges ben colpidores la passió de Jesús
des de la visió d’uns infants
que l’anaven seguint i ploraven la seva mort.
Ara les dues properes setmanes tindrem els grups
dels nens i nenes i arrodonirem el final de la Catequesi.

Era el viacrucis de les Germandats
i Confraries, de diumenge de Rams
a la tarda. Sortíem de Sant Joan
puntualment a les 7, com estava
previst. Els armats davant marcant
el pas silenciós de la processó de la
Creu, el camí del Calvari. Davant,
vaig veure que hi anava el pas del
Cirineu, aquell bon pagès de Cirene que va fer el “gest de la seva
vida”, ajudar a aquell Natzarè a
portar la pesada creu; potser després o mentre la carregava es va
adonar que no era un reu qualsevol,
que ni tants sols no gemegava, ni
maleïa ningú, com devien fer provablement els dos reus que anaven
més endavant. Més enrere i enmig
dels germans Confrares anava la
Creu del Senyor, que es venera a
Sant Joan, portada amb amor i valentia pels germans de la Confraria
acompanyats dels “cordonistes”
que alhora es tornaven per portar la
creu. Em mirava el Senyor crucificat mentre sentia la narració de
cada estació; de fons veia les finestres i balcons dels carrers, i pensava també amb la gent crucificada
que dins de cada llar, de ben segur
també, passen el seu camí del calvari. La processó avançava, hi havia gent mirant alguns amb més
devoció que altres, alguns travessaven pel mig i a vegades sense gaire
respecte i seguien carrer enllà. Altres feien el senyal de la creu tot
mirant el Crist crucificat i veies
que en aquell moment quelcom en
el seu pensament de pregària. De
totes maneres vaig veure que hi
havia força respecte al pas del Viacrucis i que permetia seguir la reflexió que entre tots anàvem llegint. En arribar a la plaça del blat, i
al peu de l’Ajuntament, un pare i
mare portaven dos petits germanets
dins els seu cotxet, i tots dos en
veure arribar la creu anaven llançant petons amb la seva petitona
mà. Em va causar dintre meu una
gran alegria, mentre tot el meu cos
s’estremia d’emoció. Vaig pensar:
veus que bonic, aquests dos petits
llancen petons a la Creu de Jesús,
algú els ho ha explicat, qui és i què
significa. Vam acabar el Camí de
la Creu dins sant Joan, però dins el
meu cor se’m va gravar aquella
imatge dels dos petits llençant petons a la Creu. Qui sap si un dia,
quan siguin grans i valents, porta-

ran també la Creu del Senyor i
seran ells, els testimonis de la fe
que professem. P. Joan
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Tornar a Galilea

Els

evangelis han recollit el
record d'unes dones admirables que, a l'alba del dissabte,
s'han acostat al sepulcre on
ha estat enterrat Jesús. No ho
poden oblidar. El segueixen
estimant més que a ningú.
Mentrestant, els homes han
fugit i romanen tal vegada
amagats. El missatge que escolten en arribar és d'una importància excepcional. L'evan
-geli de Mateo diu així: «Sé
que busqueu a Jesús, el crucificat. No està aquí. Ha ressuscitat, com va dir. Veniu a
veure el lloc on jeia». És un
error buscar a Jesús al món
de la mort. Està viu per sempre. Mai ho podrem trobar on
la vida està morta. No ho
hem d'oblidar. Si volem trobar a Crist ressuscitat, ple de
vida i força creadora, no hem
de buscar-ho en una religió
morta, reduïda al compliment
extern de preceptes i ritus
rutinaris, en una fe apagada
que se sosté en tòpics i fórmules gastades, buides d'amor viu a Jesús. Llavors, on
el podem trobar? Les dones
reben aquest encàrrec: «Aneu
de seguida a dir als deixebles;

Ha ressuscitat d'entre els
morts i va davant de vosaltres
a Galilea. Allí ho veureu».
Per què cal tornar a Galilea
per veure al Ressuscitat?
Quin sentit profund es tanca
en aquesta invitació? Què
se'ns està dient als cristians
d'avui? A Galilea es va escoltar, per vegada primera i en
tota la seva puresa, la Bona
Notícia de Déu i el projecte
humanitzador del Pare. Si no
tornem a escoltar-los avui
amb cor senzill i obert, ens
alimentarem de doctrines venerables, però no coneixerem
l'alegria de l'Evangeli de Jesús, capaç de «ressuscitar» la
nostra fe. A més, a la vora del
llac de Galilea es va anar gestant la primera comunitat de
Jesús. Els seus seguidors viuen al costat d'ell una experiència única. La seva presència ho omple tot. Ell és el
centre. Amb ell aprenen a
viure acollint, perdonant,
guarint la vida i despertant la
confiança en l'amor insondable de Déu. Si no posem al
més aviat possible a Jesús al
centre de les nostres comunitats, mai experimentarem la
seva presència enmig de nosaltres. Si tornem a Galilea, la
«presència invisible» de Jesús ressuscitat adquirirà trets
humans en llegir els relats
evangèlics, i la seva «presència silenciosa» recobrarà veu
concreta en escoltar les seves
paraules d'alè.
José Antonio Pagola

PA S Q U A
Hem arribat al final del nostre camí Quaresmal i podem celebrar amb goig la Pasqua del Senyor. Pel
camí hem anat deixant allò que era de “sobrepès” i
alleugerir el nostre equipatge, sobrepès del nostre
esperit afeixugat pel pecat. Ara amb el Crist, Ressuscitat i viu podem cantar victòria contra el pecat
que moltes vegades nia dins nostre.

Alegrem-nos! I fem festa!
La mort ha estat vençuda! Al·leluia!

NOTÍCIES-NOTÍCIES-NOTÍCIES-

DIUMENGE DE PASQUA
ORACIÓ INICIAL
Déu nostre, que per mitjà del teu Fill vas vèncer a la
mort i ens has obert les portes de la vida eterna, concedeix als qui celebrem avui la Pasqua de Resurrecció, ressuscitar també a una nova vida, renovats per la
gràcia de l'Esperit Sant. Pel teu Fill, Ressuscitat i que
viu ara i sempre. Amén.

SALM 117
Cantem amb veu exultant el nom del Senyor
Enaltiu el Senyor: que n'és, de bo!
Perdura eternament el seu amor.
Que respongui la casa d'Israel:
Perdura eternament el seu amor.

LA TAULADA
S’està preparant el
pressupost del cost
d’acomodació del
nou local, on ja hi
voldríem ser. Al
mateix temps hem
fet alguna neteja
de coses que s’han
de treure. A l’espera que l’Ajuntament ens concedeixi el permís per a fer el trasllat de tot. Ara ja comença a ser urgent!

«La dreta del Senyor fa proeses,
la dreta del Senyor és poderosa,
la dreta del Senyor fa proeses.»
No moriré, viuré encara,
per contar les proeses del Senyor.

El diumenge
30 d’abril hi
ha la
Trentena Trobada de Cristians
de l’Alt Camp.
Recordem que ja és
ben aviat. Diumenge
dia 30 d’abril hi ha la
30ne Trobada de Cristians de l’Alt Camp a
Santes Creus i El
Pont d’Armentera.
Tal com diu la programació d’aquest dia. Podeu
agafar el fulletons que hi ha a l’entrada. Les persones que decidiu venir feu la inscripció a secretaria, i
sortirem junts (10h.) de Valls i tornarem amb un
autocar al preu de 7€.

La pedra rebutjada pels constructors,
ara és la pedra principal.
És el Senyor qui ho ha fet,
i els nostres ulls se'n meravellen.

PREGÀRIES
Sa: A Jesús ressuscitat, vida i esperança per a la humanitat sencera, preguem tot dient.
Jesús ressuscitat, escolta'ns.
Per l'Església: pel Papa, pels bisbes, sacerdots i diaques, pels religiosos i religioses, per tots els fidels.
Que en tots creixi la fe i l'esperança que ens porta la
resurrecció del Senyor. Preguem:
Jesús ressuscitat, escolta'ns.
Pel nostre país, i per tots els països del món. Que a
tots s’aconsegueixi la pau i llibertat. Preguem:
Jesús ressuscitat, escolta'ns.
Pels qui durant aquest temps de Pasqua rebran el
Baptisme, la Confirmació o la primera Eucaristia.
Que visquin plens de la gràcia de l'Esperit Sant.
Preguem:
Jesús ressuscitat, escolta'ns.
Per tots nosaltres. Que aquesta Pasqua renovi la nostra adhesió a Jesús ressuscitat. Preguem:
Jesús ressuscitat, escolta'ns.
Sa: Jesús ressuscitat, escolta'ns i dóna'ns la força del
teu Esperit. Tu, que vius i reines ara i sempre. Amén.

EMERGÈNCIA A COLÒMBIA
Amb motiu de les greus inundacions que hi ha hagut a Colòmbia, els Missioners Claretians d’aquell país han apel·lat a
la solidaritat dels Claretians d’altres països.
Encara que no hi ha cap comunitat claretiana propera al lloc
del desastre, els Claretians de Colòmbia es disposen a
col·laborar amb els damnificats a través de les accions que es
facin des de la Conferència Episcopal i la Conferència de Religiosos colombianes.
Per a més informació i per fer donatius, podeu adreçar-vos a
“Proclade Santiago” (l’entitat que canalitzarà l’ajuda, ONG
dels Missioners Claretians d’Iberia), a través d’aquest enllaç: www.fundacionproclade.org

EMERGÈNCIES A CASA NOSTRA
Constantment estem socorrent a persones i famílies que ens
demanen auxili, posats en contacte amb els serveis socials de
l’Ajuntament a vegades hem solucionat el problema, però hi
ha situacions que cal prendre una decisió ràpida i segura.
Aquesta setmana hem hagut de treballar per traslladar amb la
furgoneta tot el bagatge d’una família que ha hagut de marxar
d’on vivien. Ho hem pogut resoldre. Gràcies a Déu.

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

ORACIÓ FINAL
Senyor, protegeix sempre a la teva Església amb
amor patern, perquè, renovada ja pels sagraments de
Pasqua, pugui arribar a la glòria de la resurrecció. Pel
teu Fill, Ressuscitat que viu ara i sempre. 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.

Proper diumenge dia 23
SANT JORDI
El proper diumenge és sant Jordi i com cada any la
diada festiva ho serà amb escreix donat que és diumenge. Celebrem-ho amb alegria i compromís a
favor del nostre país i del nostre poble. Que caminem amb decisió a favor del nostre futur, fent que
el nostre poble creixi en tots els valors que li són
seus: llengua, cultura, tradicions, lluita... sentintnos sempre un poble acollidor, serè, i ple de seny.
Que el nostre patró Sant Jordi ens defensin dels
dracs que ens amenacen de casa i de fora de casa.

ATE N C I Ó
A la missa del diumenge dia
23, a les 11’30 farem la Santa
Unció als ancians i malats
que ho demanin. Doneu el
nom a secretaria.

AMOR AMB BOGERIA

Que bonic dimecres passat al vespre, en la celebració del perdó.
En fem moltes de coses bones i no tant bones, però sentir dins el
cor la necessitat de viure uns moments en que Déu et fa arribar el
seu perdó, és quelcom que no hauríem de perdre mai. És la misericòrdia divina que s’apropa a la nostra pobre condició humana,
és reconèixer que sóc pecador, dèbil i feble, i si no fos per la seva
gràcia salvadora què en seria de mi? Aquesta experiència ens fa
sentir limitats, pobres... però alhora plens de felicitat per tenir un
Déu, Pare, que ens estima amb bogeria. Si dimecres va ser un dia
ple d’amor d’un Déu que fent-se humà en Jesús de Natzaret, ens
ha fet arribar la seva gràcia i el seu Esperit santificador, que ens
purifica i ens dona coratge per continuar caminant amb la seva
energia.
El Sacerdot ens anava acompanyant (tots teníem un full) per les
diverses reflexions quaresmals que havíem fet en setmanes anteriors, cal remarcar especialment l’evangeli del cec de naixement
amb una reflexió molt bonica demanat al Senyor que ens deixi
veure: Que vegi els braços que, ocults, però infatigables, construeixen miracles d'amor, de pau, de futur. O en aquesta altra reflexió sobre l’estimació: Que sigui un amor compromès, disposat a implicar-se i complicar-se
la vida, en l'abraçada i la trobada.

A la pantalla unes paraules inspirades en el nostre apòstol St.
Antoni Ma. Claret, però que ens han de portar a ser cristians de
soca-rel: Enamoreu-vos de Jesucrist i del pròxim i fareu coses
grans.

VIACRUCIS
NOCTURN
Ja és el tercer any que l’Arxiprestat organitza, amb els joves i pels joves,
aquest Viacrucis el dimarts sant a la nit.
Aquesta any hem caminat des de La
Masó fins al Milà. Una hora i quart de
caminar i reflexionar seguint la Creu
del l’any jubilar, acompanyada de sis
torxes enceses i un centenar llarg de
persones la majoria joves. Camí lent,
segur, tranquil, reflexiu, només sentint
el passos de tots els que caminàvem i
les reflexions que els joves ens llegien.
Una bonica experiència, que ens apropa
a aquella hora nocturna de les oliveres a
Getsemaní, on Jesús pregant va acceptar el sacrifici de la seva vida.

