RETALL DE
REVISTA
Segon any final de crus.
A la sala Claret ens hem trobat tots els grups d’infants amb els catequistes que ens han obsequiat amb coca i xocolata i amb begudes. Era final de curs abans no iniciem les celebracions de les primeres Comunions. Vaig estar amb un grup d’infants, ja que la catequista
està malalta, i em va agradar molt aquesta senzilla trobada, amb els petits vaig compartir la
meva experiència de fa una colla d’anys quan vaig fer la primera Comunió, allò que vaig
sentir i viure carregat de fe i acompanyat dels meus pares i germans. Els nens estaven quiets i atents a la meva ventura de fa 69 anys, com si fos ahir mateix. Els vaig dir com els
seguidors de Jesús tenim un estil de vida centrada ens cinc valors importants i que ho van
anar recordant amb els cinc dits de la mà: amor, veritat, justícia, pau i perdó.

PRIMERES COMUNIONS
Dies previstos de celebracions de PRIMERES COMUNIONS.
MAIG: Dia 14 a les 13h. Dia 21 a les 11:30h. i a les 13’00h. Dia 28 a les 11’30h.
JUNY: Dia 4 a les 11’30h. i a les 13h. Dia 10 dissabte, a les 18:00h. Dia 11 a les 11’30h. i
a les 13h. Dia 18 a les 11:30h. a les 13h.
Ja sabem que aquestes celebracions són festives i porten una mica de “soroll” però un cop
iniciades tot es calma i tots hi participem. Cal acompanyar els nostres infants a participar
de l’Eucaristia no com una cosa més sinó com una integració a la Comunitat Cristiana que
sovint ens congrega en nom del Senyor.

La nena Anaïs

va fer la PRIMERA COMUNIÓ aquest diumenge passat acompanyat
dels seus pares, avis, tiets i cosins i nens i nenes del seu grup. Va ser una celebració ben
joiosa amb tota la comunitat que hi va participar. Hem pregat al Senyor per la salut del pare
de l’Anaïs.

Final de curs amb els nens i
nenes de segon any.

Una bona feligresa em va donar
un retall d’una pàgina de la revista “Pronto”. Confesso que
mai he tingut a les mans aquesta revista i vaig obrir internet
per veure de quina revista es
tracta. Vaig veure que hi havia
notícies de tota mena especialment de persones o “personatges” que criden l’atenció a la
societat. Doncs bé, entre aquests personatge aquesta bona
feligresa en va retallar un que
és el testimoniatge d’una persona que va deixar els seus alts
negocis, amb salaris 150mil €.
anuals, per dedicar-se al Regne
de Déu consagrant la seva vida
com a religiós Jesuïta. Aquesta
persona remarca en el retall de
la revista: de petit vaig sentir la
fe amb molta força, però en la
meva joventut era més un catòlic no practicant. En el transcurs per la universitat el sentit
de l’existència de Déu i que
actua en les nostres vides va
anar creixent dintre meu lentament, però constantment, fins
la defunció del meu germà,
que va suposar un canvi molt
important, encara que no de
zero a cent. Quan vaig decidir
deixar el món de l’empresa on
treballava alguns dels meus
companys em van confessar
que també eren cristians. També l’empresa em va oferir un
lloc de més alta responsabilitat,
però no vaig abandonar d’anar
fent petits passos per a confirmar el què sentia dintre meu,
amb tanta força. Em vaig aproximar a la Companyia de Jesús
i una experiència en una de les
barriades madrilenyes on em
vaig instal·lar anava discernint
el meu camí. M’ha costat separar-me de la meva família, alguns amics em van abandonar,
però vaig continuar el meu camí. M’ha agradat poder llegir
aquest testimoniatge, on hi veig
la crida que Déu fa, quan vol, a
algunes persones per a dedicarse plenament al seu projecte,
que no és altra que l’anunci de
la Bona Nova. No es tracta
d’uns moments ni d’uns dies, ni
d’una estona, es tracte d’una
vida plena dedicada als germans, a l’estil de Jesús de Natzaret, com els Apòstols. Imagino que pot ser un estímul per a
tots i no defallir en la nostra
vida cristiana. P. Joan
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DIA DE LA MISSIÓ
CLARETIANA

Ho anunciàvem la setmana passada, els Missio-

ACOLLIR
LA FORÇA
DE L’EVANGELI
Dos

deixebles de Jesús van
allunyant-se de Jerusalem. Caminen tristos i desolats. Quan
l’han vist morir a la creu, en el
seu cor s’ha apagat l’esperança
que havien posat en ell. No obstant això continuen pensant en
ell. No el poden oblidar. Haurà
estat tot una il·lusió? Mentre
conversen i discuteixen de tot el
que han viscut, Jesús s’acosta i
es posa a caminar amb ells. No
obstant això, els deixebles no el
reconeixen. Aquell Jesús en qui
tant havien confiat i que havien
estimat amb passió, els sembla
ara un caminant estrany. Jesús
s’uneix a la seva conversa. Els
caminants l’escolten primer sorpresos, però poc a poc alguna
cosa es va despertant en el seu
cor. No saben exactament què
els està passant. Més tard diran: «¿No és veritat que els nostres cor s’abrusaven dins nostre
mentre ens parlava pel camí i
ens obria el sentit de les Escriptures?». Els caminants se senten
atrets per les paraules de Jesús.
Arriba un moment en què necessiten la seva companyia.
No volen deixar-lo marxar:
«Queda’t amb nosaltres». Durant el sopar se’ls obriran els
ulls i el reconeixeran. Aquest és
el gran missatge d’aquest relat:
quan acollim Jesús com a company de camí, les seves paraules
poden despertar en nosaltres
l’esperança perduda. Durant
aquests anys, moltes persones

han perdut la confiança en Jesús. A poc a poc se’ls ha anat
convertint en un personatge estrany i irreconeixible. Tot el que
saben d’ell és el que poden reconstruir, de manera parcial i
fragmentària, a partir del que
han escoltat de predicadors i
catequistes. Sens dubte, l’homilia dels diumenges compleix una
tasca insubstituïble, però resulta
clarament insuficient perquè les
persones d’avui puguin entrar en
contacte directe i viu amb l’Evangeli. Tal com es porta a terme, davant d’un poble que ha de
romandre mut, sense exposar les
seves inquietuds, interrogants i
problemes, és difícil que aconsegueixi regenerar la fe vacil·lant de tantes persones que
busquen, de vegades sense saber
-ho, trobar-se amb Jesús. ¿No ha
arribat el moment d’instaurar,
fora del context de la litúrgia
dominical, un espai nou i diferent per a escoltar junts l’Evangeli de Jesús? Per què no reunirnos laics i preveres, dones i homes, cristians convençuts i persones que s’interessen per la fe,
a escoltar, compartir, dialogar i
acollir l’Evangeli de Jesús?
Hem de donar a l’Evangeli l’oportunitat d’entrar amb tota la
seva força transformadora en
contacte directe i immediat amb
els problemes, crisis, pors i esperances de la gent d’avui. Aviat serà massa tard per recuperar
entre nosaltres la frescor original de l’Evangeli. Avui és possible. Això és el que es pretén
amb la proposta dels Grups de
Jesús. José Antonio Pagola

Hem arribat al número 900

ners Claretians dediquem aquest últim diumenge
d’abril al “Dia de la Missió Claretiana”, amb l’objectiu de fer-nos més conscients i partícips dels
nostres projectes arreu ho hi ha una presència
dels deixebles del P. Claret. Les celebracions d’a-

Vers una comunitat cristiana
que viu i celebra la seva fe
i és oberta i acollidora.
No

es tracta d’un títol llarg o curt, sinó més aviat
d’un projecte i nou plantejament de cap on caminem
com a seguidors de Jesús. Es tracta de com vivim la
Bona Nova des de dins el cor i la compartim amb
grups que ens hi ajudin. Es tracta que celebrem la
nostra fe, que la preguem, o sia que dialoguem amb el
Senyor que és qui dóna sentit a les nostres vides personal i comunitàriament. Es tracta que ens sentim de
cor, deixebles de Jesús i que és Ell qui ens marca les
pautes en la nostra vida. Es tracta que aquests deixebles es tornen missioners o sia que anuncien aquesta
Bona Nova. Es tracta de persones ben engrescades
que creuen en aquest projecte, se’l fa seu, s’hi dediquen, i la seva participació a la Comunitat és eficaç
des del moment que s’han sentit plenes de l’Esperit
de Jesús que els anima i es deixen guiar per Ell. Seran
persones noves, com és Nova la Bona de Jesús. Això
sí, reconeixem la nostra pobresa humana, les nostres
limitacions els nostres errors, però veurem com el
Senyor ens agafa de la mà, igual que a l’Apòstol Pere
que s’enfonsava mar endins quan li va sobrevenir el
dubte i la mà del Senyor el salva. És per això que
anuncio una comunitat cristiana que viu i celebra
la seva fe i és oberta i acollidora. Crec que tenim
persones per a fer-ho, cerc per aconseguir-ho ens caldrà un bon engrescament entre tots i deixar-nos guiar
per l’Esperit de Jesús. P. Joan

III DIUMENGE DE PASQUA

NOTÍCIES-NOTÍCIES-NOTÍCIESJUNTA DE LA TAULADA

S’ha reunit la junta per a aprovar els pressupostos, per a l’acomodació del nou local. I se’n va cap els 50mil€. A més de les
Pare, tu que ets font de vida, dóna'ns la gràcia de respetites reserves que tenim a l’Associació, ens caldrà alguna
pondre a la crida del teu Fill Jesús que ens ha fet
ajuda més per a poder-ho instal·lar tot. A més confiem en la
amics seus. Fes que seguint-lo a Ell, el nostre mestre
col·laboració generosa i desinteressada de moltes persones i
i pastor, visquem el seu manament nou i ens mantind’algunes empreses i institucions que ens ofereixen la seva
guem en el camí de la veritat. Per Jesucrist, el teu Fill
participació, en el muntatge i trasllat. Aquest mes d’abril de la
i Senyor nostre. Amén.
Caixeta de La Taulada hem recollit 565€. Gràcies a tots.
SALM 15
Guardeu-me, Déu meu, en tu trobo refugi.

ORACIÓ INICIAL

Jo dic al Senyor: «Ets el meu sobirà,
ningú com tu no em fa feliç.»
Senyor, heretat meva i calze meu,
tu m'has triat la possessió;
Beneït sigui el Senyor, que em dóna seny.
Fins a les nits instrueix el meu cor.
Sempre tinc present el Senyor;
amb ell a la dreta, mai no cauré.
El meu cor se n'alegra i en faig festa tot jo,
fins el meu cos reposa confiat:
no abandonaràs la meva vida enmig dels morts
ni deixaràs caure a la fossa el qui t'estima.
M'ensenyaràs el camí que duu a la vida:
joia i festa a desdir al teu davant;
al teu costat, delícies per sempre.
PREGÀRIES
Pels més de tres mil missioners claretians escampats per
tot el món:
Perquè sàpiguen anunciar als seus germans l’alegria
d’haver trobat Jesús i siguin missioners amb esperit.
Perquè tots els batejats sentim la responsabilitat de ser
transmissors de la fe en la família i en la societat on vivim:
I ho fem especialment a través del testimoni de vida.
Pels joves. Que escoltant en el cor la paraula de Déu, sentin la crida a seguir Jesús.
I siguin molts els qui es decideixin a fer-ho en la vida
missionera.
Perquè la nostra Comunitat cristiana del Lledó, senti dins
el seu cor:
La crida a sentir-se missionera i formem una nova comunitat engrescada i engrescadora.

Com

MISSA A LA RESIDÈNCIA ALBA

EMERGÈNCIES CASA NOSTRA
Ho anem repetint una i altra vegada. A més de les “oficines de treball” i l’àrea social de l’Ajuntament, no paren de venir persones que
demanen feina. Persones que s’ofereixen per cuidar alguna persona
anciana, a netejar el que calgui... tot per guanyar-se algun diner per
a la família. Aquells que potser podeu oferir alguna cosa d’aquestes
ens ho feu saber.
Aquesta setmana hem portat unes cadires i una taula de menjador a
una família i un forn a una altra. Hem pagat la llum del pis d’acollida 350’00€ i hem recollit de la caixeta de càritas125’36€

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

PELEGRINATGE A LOURDES
DEL 8 AL 12 DE JULIOL

Com cada any des de l’Arquebisbat s’organitza
aquest pelegrinatge al Santuari de la Mare de
Déu de Lourdes. Aquest any és el 45è, any que es
va fent. Guiats per l’Hospitalitat de la Mare de
Per totes les famílies que aquests dies celebraran la prime- Déu de Lourdes.
ra comunió de llurs fills:
Per contactes hi ha aquest telèfon: a la seu de
Que els sàpiguen encaminar a una vida de fe i de comTarragona C/ de les Coques 1-C Tel 977 23 77 35.
promís vers una vida sana i justa.
A Valls Sra. Mercè Guasch 616 945 856. Les
inscripcions hi ha temps del 2 al 30 de maig.
ORACIÓ FINAL
Jesús, per als apòstols, el camí de la fe va ser llarg.
Havien viscut uns tres anys amb tu. T’ havien escoltat i
havien vist els miracles. Havien pregat amb tu i havien
CALENDARI DE CATEQUESI D’ADULTS
compartit l’Últim Sopar, un sopar de confidències i de
TROBADA DE FE I CULTURA
recomanacions, de pregàries i de comunió. Alguns ja t’ha(Congregació Mariana)
vien vist ressuscitat, però, amb els seus ulls corporals,
Cada 4t. dilluns de mes a les 18:30h.
no t’acabaven de reconèixer. No t’estranyis si, encara ara,
GRUP BÍBLIC
són molts els qui no creuen en tu i t’ignoren perquè no
han tingut la sort de descobrir-te. Gràcies perquè t’he poCada 2n. i 4t. dissabte de mes a les 18:30h.
gut conèixer!, però fes créixer la meva fe i el meu comCursets de Cristiandat reunió de grups
promís perquè pugui revelar-te als qui no et coneixen.
Primer dimecres de cada mes a les 17:30h.
Amén.

Aquest dimarts passat al mig dia celebràvem una Missa
de Pasqua en aquesta residència amb tots els ancians,
que van rebre la Santa Unció. Vam compartir la Paraula
de Déu i l’Eucaristia amb un sentit de festa en el Crist
ressuscitat.

MES DE MAIG?
Ho posem amb interrogant, perquè ja fa uns quants anys
que havíem abandonat aquesta pràctica devocionals
vers la Mare de Déu. Creiem que ho podem fer oi més
que estem al santuari de Maria. Per tant després de la
Comunió farem les invocacions marianes típiques del
mes de maig i acabarem amb la benedicció del Senyor.
Començarem el dia 1 de maig sempre a la Missa del
vespre a les 20:00h.

TROBADA MENSUAL DELS GRUPS

“Fe i Cultura” i “C.V.X.- Congregació Mariana”
Tal com està programat per a cada 4t dilluns de mes,
aquesta setmana hem tingut la nostra trobada conjunta
els grups de CVX (Congregació Mariana) i el de Fe i
Cultura.
Després de la pregària inicial, en la qual hem saludat
Maria aclamant-la com a noia, com a dona, com a mare,
com a mare del Crist, com a mediadora, hem continuat
amb l’esquema de les anteriors sessions, en què venim
aprofundint a l’entorn del silenci com a disposició que
porta cap a la pregària.
Algunes de les frases que inviten a la reflexió: “Sense
pregària, sense contacte amb Déu, la vida s’extingeix”.
“L’oració, com el silenci, és un viatge endins, com ho
són totes les peregrinacions de l’Esperit”. “La pregària
és un contacte d’amor entre Déu i l’home” (Catherine
de Hueck, Pustinia ).
Valls, 24-04-2017

GRUP BÍBLIC
En el nostre estudi, seguim trobant la comunicació del
Senyor amb el profeta Zacaries, avui amb el tema del
dejuni i la justícia, ja que des de feia 70 anys, dejunaven i ploraven en record de la destrucció del temple i la
deportació. Gràcies als profetes, el poble va rebre consol i es consolidà la restauració tant del poble com del
temple, fins a la vinguda del Messies. Zacaries, en lloc
d’aquest dejuni exigeix un canvi d’actitud en la pràctica
de rectitud i justícia, ja que aquesta actitud és més important que el ritus. Aquesta pràctica és vàlida per tots
els temps. Doncs per Déu compte el cor i no les aparences. A mesura que anem avançant l’estudi d’aquest llibre, anem comprenent molt més el missatge que ens vol
transmetre.
Continuarem el nostre treball el 13 de maig.

podeu verificar a l’entrada
hi ha uns quants “diaris” informatius de la Contribució dels feligresos a l’Església a casa nostra a
través de marcar una X en la declaració a hisenda. Hi ha uns
quants escrits molt interessants de com es treballa a l’Església en
una llarga llista que cobreix necessitats humanes a desdir. Són
testimoniatges molt enriquidors, val la pena que ho llegim. Segons podeu veure, l’any 2015 van augmentar en 55.841 les declaracions a favor de l’Església. Val la pena que ho tinguem en
compte, jo i tots potser podem fer quelcom més.
Alguns dels encapçalaments que podeu llegir: Els últims
dels últims (editorial) Samuel el nen que va colpejar les nostres
consciències. A Mèxic hem posat rostre a la gent que pateix.
L’Església amb els privats de llibertat. “Lanza bizigai”, el treball
és per la vida. Camí de Santiago una peregrinació vers el sentit i
l’origen de la nostra fe. Només vull ser una noia normal. Fundació Germà Tomàs Canet.
També podeu veure alguns gràfics que indiquen com s’usa
i es treballa amb els diners que es reben: “L’impacte econòmic
dels béns de l’Església. Les declaracions a favor de l’Església. El
repartiment de l’assignació tributària 2014. La Conferència Episcopal (CEE) compromesa amb la transparència. La pastoral a les
presons. Rere cada X hi ha una història, rere cada tuït, també.
Fiscalització de l’Església. Avantatges fiscals per fer donacions.

BUSQUES UN AMIC?
Sí, aquell que mai t’ha de fallar!
Que en els moments més difícils està al teu costat!
Aquell que en el teu dolor i angoixes, llàgrimes i plors t’abraça!
Un amic que connecti amb tu des dels teus coneixements i esdevé el teu professor, en les assignatures difícils de la vida!
Cerques un amic que crema dins el teu cor, sense necessitat d’altars, ni ajuntaments!
Busques un amic que veu el teu cor amb les
teves “goteres” però creu fermament amb
tu!
Vols un amic que t’abraci, malgrat les teves ferides, les teves dèries i manies?
T’agradaria un amic que camini amb tu,
amb la teva fe i confiança, i saber que no
estàs sol, que el tens al costat i fa que tot és
possible?
Busques un amic que comparteixi amb tu el seu pa, el seu temps,
i la seva vida?
Un amic que sigui per a tu l’alè en els moments de debilitat?
Vols un amic que no visqui lluny de tu, que el puguis veure cada
dia, no per Whats-App o Skype, sinó que saps que sempre el podràs veure, perquè s’ha fet company de camí?
Doncs, llegeix algunes d’aquestes cites que el trobaràs:
Joan 20,11-18 Lluc 24,13-33 Joan 20,26-29 Joan 21,1-22
Fets 1,6-16

