Amb els diversos grups d’infants ha transcorregut aquesta setmana la Catequesi
Familiar. Amb el P. Joan dijous passat els de primer any fèiem la nostra professió
de fe, amb el Ciri Pasqual encès al bell mig del Presbiteri i tots els participants
rebíem l’aspersió de l’aigua beneïda. Va ser un recordar el que havíem celebrat
Dissabte Sant a la Festa de la Llum en la resurrecció de Jesús.

Unes imatges de la Festa de
la Llum en la Vetlla
Pasqual del Dissabte Sant.

ENVOLTATS DE
CORRUPCIÓ
Aquests dies la premsa escrita i
els noticiaris van plens de fets i
més fets, de corrupció a nivell
estatal i de tota mena. Ja d’entrada em confesso pecador, però
això no treu que vegi i escolti tot
el que passa al nostre entorn.
S’escapa de dir allò de sempre:
“no hi ha un pam de net”! Però
amb això no s’arregla res, és una
lamentació més. Sabran els jutges
que els pertoca posar fi a aquesta
escalada de corrupció? O també
sucumbiran al mateix daltabaix
corruptiu? Com és que es pot
pactar amb els jutges, amb una
quantitat de diners, (a vegades
impagable per la majoria de mortals) i aquella persona queda alliberada de tota responsabilitat?
Uns mesos de presó, una sentencia en molts casos a favor de l’acusat al qual se l’ha trobat culpable i tot arreglat? Parlant d’aquest
tema amb la gent del carrer, que
tots paguen els seu impostos em
diuen: res de presó, que allí els
paguem entre tots la seva estada,
que treballin i que paguin fins
l’últim cèntim! Alguna part de
raó tenen, però si volem purificar
tota aquesta disbauxa corruptiva,
ens caldrà anar a la consciència
personal que ens hem format, de
no sentir cap repugnància envers
aquests “robatoris”. Les preguntes podrien no acabar-se mai, en
aquest sentit dels valors no guardats dins el cor de cada persona.
L’altra dia, Divendres Sant, i després de la projecció de les 7 Paraules, algú em va dir que perquè
no hi posava els noms de “tota
aquesta colla de corruptes” com
una denuncia del mal del nostre
món actual. No ho creia oportú,
però no em faltaven pas ganes de
fer-ho. Hi ha malts que els mirem
de més lluny; immigrants que
fugen de les guerres, famílies
senceres que cerquen un lloc per
viure... per què han de marxar de
casa seva? Quina màfia els mal
encamina? Malts de més a prop,
gent sense feina, un atur que mai
no s’acaba, ocupes per tots costats i no trobem solucions. És
veritat que els serveis socials treballen, però, sembla que no donen pas l’abast, nosaltres des de
la “caritat cristiana” orientem, aju
-dem, encaminem, en el que podem, mentre, quant sents a-quests
fets de corrupció, et tornes “indig
-nat” i des d’aquí ho denunciem.
P. Joan
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JESÚS SALVARÀ
LA SEVA
ESGLÉSIA
Aterrits per l’execució de Jesús,
els deixebles es refugien en una
casa coneguda. Novament estan
reunits, però Jesús ja no és amb
ells. A la comunitat hi ha un buit
que ningú no pot omplir. Els
falta Jesús. A qui seguiran ara?
Què podran fer sense ell? És
el «capvespre» a Jerusalem i
també al cor dels deixebles.
S’estan dins de la casa «amb les
portes tancades». És una comunitat sense missió i sense horitzó, tancada en si mateixa, sense
capacitat d’acollida. Ningú no
pensa ja sortir pels camins a
anunciar el Regne de Déu i guarir la vida. Amb les portes tancades no és possible apropar-se
al sofriment de la gent. Els deixebles estan plens de «por dels
jueus». És una comunitat paralitzada per la por, en actitud defensiva. Només veuen hostilitat
i rebuig per tot arreu. Amb por
no és possible d’estimar el món
com l’estimava Jesús ni infondre en ningú alè i esperança. Tot
d’una, Jesús ressuscitat pren la
iniciativa. Ve a rescatar els seus
seguidors. «Va arribar i es posà
al mig d’ells». La petita comunitat comença a transformar-se.

De la por passen a la pau
que els infon Jesús. De la
foscor de la nit passen a
l’alegria de tornar a veure’l ple de vida. De les
portes tancades passaran
aviat a anunciar per tot
arreu la Bona Notícia de
Jesús. Jesús els parla posant en aquells pobres
homes tota la seva confiança: «Com el Pare m’ha enviat
a mi, també jo us envio a vosaltres». No els diu a qui s’han
d’apropar, què han d’anunciar ni
com han d’actuar. Ja ho han pogut aprendre d’ell pels camins
de Galilea. Seran en el món allò
que ha estat ell. Jesús coneix la
fragilitat dels seus deixebles.
Moltes vegades els ha criticat la
seva fe petita i vacil·lant. Necessiten la força del seu Esperit per
complir la seva missió. Per això
fa amb ells un gest especial. No
els imposa les mans ni els beneeix, com als malalts. Exhala el
seu alè sobre ells i els diu:
«Rebeu l’Esperit Sant». Només
Jesús salvarà la seva Església.
Només ell ens alliberarà de les
pors que ens paralitzen, trencarà
els esquemes avorrits en els
quals pretenem tancar-lo, obrirà
tantes portes que hem anat tancant al llarg dels segles, redreçarà tants camins que ens han desviat d’ell. El que se’ns demana
és revifar molt més en tota l’Església la confiança en Jesús ressuscitat, mobilitzar-nos per a
posar-lo sense por al centre de
les nostres parròquies i comunitats, i concentrar totes les nostres forces en escoltar bé allò
que el seu Esperit ens està dient
avui als seus seguidors. José
Antonio Pagola

covarda, vella, tan salvatge terra,
i com m'agradaria d'allunyarme'n, nord enllà,
on diuen que la gent és neta
i noble, culta, rica, lliure,
desvetllada i feliç!
Aleshores, a la congregació,
els germans dirien desaprovant:
"Com l'ocell que deixa el niu,
així l'home que se'n va del seu
indret",
mentre jo, ja ben lluny,
em riuria de la llei
i de l'antiga saviesa d'aquest
meu àrid poble.
Però no he de seguir mai
el meu somni
i em quedaré aquí fins a la mort.
Car sóc també molt covard
i salvatge i estimo
a més amb un
desesperat dolor
aquesta meva pobra,
bruta, trista, dissortada pàtria.

MONTSERRAT

TROBADA ARXIPRESTAL DE CRISTIANS 2017
Proper diumenge dia 30 a Santes Creus i al Pont d’Armentera, tal com tenim
en els cartells i fulletons. Preu de la trobada amb esmorzar i dinar 20€
Les persones que vulgueu venir amb autocar sortida a les 10h. a l’estació autobusos, pagant 7€.
Les persones que vinguin amb el seu cotxe han d’arribar allí a les 10’30h.
L’horari del dia és: 10’30h. Arribada, acollida i esmorzar.
11’00h. Concert a l’interior del monestir. 14’00h. Dinar al Pont d’Armentera.
17’00h. Presentació del Retaule de Santa Magdalena. 18’00h. Missa a l’església parroquial del Pont d’Armentera.
Agafeu els fulletons a l’entrada del santuari. Inscripcions al despatx

Cançó del pelegrí
He vist sota una roca

plorar los Degotalls;
si el bes del sol hi toca
són perles sos cristalls,
perletes que Déu cria
i cull la flor del prat.
Mes, ai!, Maria
m'ha enamorat.

NOTÍCIES-NOTÍCIES-NOTÍCIES-

II DIUMENGE DE PASQUA

Per tots nosaltres, perquè la nostra fe ens inspiri a viure i practicar el que creiem:
ORACIÓ INICIAL
i perquè tinguem suficient fe, els uns en els altres, per consBeneït siguis, Déu, Pare nostre, que has ressuscitat a truir junts com a germans una autèntica comunitat cristiaJesús d'entre els morts. Fes-nos ferms en la fe, creient na.
que Jesús és el nostre Senyor i el nostre Déu. Dóna'ns
la gràcia de saber trobar-ho en la nostra vida de cada ORACIÓ FINAL
dia i de viure sempre en la seva pau. Obre els nostres Oh Déu i Pare nostre:
ulls perquè sapiguem veure les seves cicatrius en els Et donem gràcies per Jesucrist,
homes i dones que sofreixen, i, per mitjà del teu Esper la seva paraula de pau
perit, mou-nos a portar-los consol i esperança en Je- i pel seu aliment de fortalesa.
sucrist el nostre Senyor. Amén.
Creiem que ell va morir per nosaltres
i que el vas ressuscitar d'entre els morts
SALM 117
perquè es quedés amb nosaltres, el teu poble d'avui.
Enaltiu el Senyor: que n'és, de bo!
Ajuda'ns a ser homes i dones ressuscitats,
Perdura eternament el seu amor.
que creixin en fe i en l’amor
Enaltiu el Senyor: que n'és, de bo!
i a construir amb Ell una comunitat i un món
Perdura eternament el seu amor.
on l’alegria i la veritat, l’amor i la justícia,
Que respongui la casa d'Israel:
la pau i llibertat no siguin paraules buides,
Perdura eternament el seu amor.
perquè tu has fet possible tot això
Que respongui la casa d'Aaron:
per mitjà de Jesucrist el nostre Senyor ressuscitat,
Perdura eternament el seu amor.
que viu i reina pels segles dels segles. Amén.
Que responguin els qui veneren el Senyor:
Perdura eternament el seu amor.
M'empenyies tan fort que anava a caure;
però tu, Senyor, m'has sostingut.
LA TAULADA
Del Senyor em ve la força i el triomf,
Estem a l’espera que l’ajuntament ens aprovi el nou projecte al nou
és ell qui m'ha salvat.
local del Carrer Balmes i tot segui iniciem les obres de preparació i
Escolteu crits de festa i de victòria
trasllat. Mentre confiem a tots aquells que vulgueu col·laborar per
al campament dels justos.
a portar a terme aquesta acomodació. Des d’aquí agraïm de cor a
La pedra rebutjada pels constructors,
l’Associació Egueiro, per la seva disponibilitat en oferir-se en els
ara és la pedra principal.
treballs d’acomodació, i també al nostre estimat arquitecte Sr. CorÉs el Senyor qui ho ha fet,
rales que fa mans i mànigues per tenir el projecte a punt i enllestit.
i els nostres ulls se'n meravellen.
Anem treballant perquè tot “rodi” bé.
Avui és el dia en què venç el Senyor:
alegrem-nos-en i celebrem-lo.
EMERGÈNCIA A
PREGÀRIES
Per la comunitat de l'Església, perquè els nostres líders ens inspirin per la seva fe viva:
i perquè portem la teva alegria i la teva pau a un
món en necessitat extrema d'amor i d'esperança.
Per les comunitats de les nostres famílies, perquè els
pares inspirin als seus fills amb una fe viva i contagiosa:
i perquè els joves siguin honestos cercadors de la
veritat, la justícia i l'esperança cristiana.
Per la comunitat del nostre país, perquè on estiguem
dividits hi hagi reconciliació:
i que tant els líders com el poble creem en un futur
basat en la justícia, en la igualtat i en la pau.

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

Volem matinar cada dia per trobar-te
Volem matinar cada dia per trobar-te,
i viure la vida comptant amb la teva presència.
Van acabar amb tu, però tu et vas quedar entre nosaltres.
La teva presència ens envaeix, la teva força ens envolta,
el teu exemple ens entusiasma i la teva llum ens il·lumina.
Volem matinar cada dia per trobar-te,
per no despistar-nos i viure sense tu.
Elles, les més matineres, van descobrir la teva presència
entre nosaltres.
Uns altres ens endormisquem i comencem el dia sense
comptar amb tu,
sense adonar-nos que camines la vida al nostre costat.
Volem matinar per sortir a la trobada del germà,
perquè les presses no ens facin córrer indiferents,
sense importar-nos la seva vida,
sense compartir les dificultats quotidianes,
sense comunicar-nos des de dins del tot,
fent-nos bons amics i companys del camí de la vida.
Volem matinar per gaudir, per viure ressuscitats,
enfortits pel teu impuls,
entusiasmats per la teva proposta,
compromesos en la teva tasca.
El teu impuls, Senyor, ve per despertar en el nostre interior
la llum i el desig d'alliberar i alegrar als germans.

Aquest dijous cap el migdia, vam celebrar la
Missa de Pasqua amb el grup d’avis i àvies de la
residència Ballús. Van rebre l’espelma de la Pasqua tot renovant la nostra fe cristiana, amb un
ambient pietós i participatiu.

ARXIPRESTAT

Volem matinar perquè la nostra ànima estava angoixada,
el nostre ego ens tenia distrets
i Tu, Senyor, ens despertes a la misericòrdia,
en viure pels altres, a ser solidaris i alliberadors.

Volem matinar perquè, malgrat les nits fosques,
Tu ens convides a seguir el teu projecte,
del lliurament total,
Tu ens treus de les nostres misèries i ens fas misericòrdia,
Tu converteixes la nostra pobresa en riquesa.

Els Mossens de l’Arxiprestat es reuneixen aquest
proper dilluns a la parròquia de Vallmoll, per compartir les experiències pasquals i deixar ben a punt
la trobada del proper dia 30 a santes Creus i el Pont
d’Armentera.
A la imatge veiem l’acollida a Valls l’any passat.

CALENDARI DE CATEQUESI D’ADULTS

Per tots els que dubten i busquen, sigui a l'Església o
fora d'ella:
perquè per mitjà de nosaltres puguin trobar a Jesucrist gloriós i ressuscitat.

TROBADA DE FE I CULTURA

Per la comunitat de la nostra parròquia, perquè ens
preocupem dels pobres i dels malalts:
i perquè enfortim la seva fe en reconèixer la bondat
de Jesús en nosaltres.

Cursets de Cristiandat reunió de grups

(Congregació Mariana)

Cada 4t. dilluns de mes a les 18:30h.
GRUP BÍBLIC
Cada 2n. i 4t. dissabte de mes a les 18:30h.
Primer dimecres de cada mes a les 17:30h.

La Trobada de Cristians de l’any passat 2016, va ser al nostra Santuari que celebràvem les festes de la troballa de la
Imatge de la Mare de Déu. Va ser una molt bonica celebració a la tarda després del dinar fraternal que vam compartir
entre tots. Confiem que aquest any sigui també ben viscuda i
reeixida.

