NIT DE PREMIS
Cada any per aquest dies se cele-

Avui Missa Familiar de final de curs de primer any.

Son les famílies que
durant tot l’any han participat cada mes de la celebració dominical, amb totes elles hem
compartit la Paraula de Déu i el Pa de l’Eucaristia. Ara en aquest final de curs els donem el
llibret dels EVANGELIS, perquè sigui per a ells, els petits, el llibre que els acompanyi a
ser llum i camí.

CATEQUISTES
És ben cert que el treball educatiu recau
en els pares i nosaltres des de la parròquia reunim els pares i els acompanyem
durant la catequesi dels fills. Amb pares i
fills participem de les celebracions dominicals on els petits van fent l’experiència
de la comunitat que celebra al voltant de
la Taula de Jesús. Els nens veuen els
adults combregar, s’ho miren mentre canten: Tu ets el nostre Déu; som aquí, Senyor! Però enmig de tota aquesta experiència de fe, pregària i de Bona Nova, hi
ha els CATEQUISTES. En el nostre cas
les senyores catequistes, que un any i un
altre estan al costat dels nens i nenes, les coneixen pel seu nom, com el Bon Pastor, coneixen els pares ja que s’han trobat durant dos anys cada mes. I arriba el dia de la comunió i
allí estan els catequistes, fent costat els nens i nenes, contentes i emocionades, els han preparat, que han de dir, què han de fer, com s’han de posar, què i com han de pregar... Però
una cosa és ben certa, que no és una novetat pels nens ni per les famílies, ja que durant dos
anys han anat venint i participant de les celebracions. Saben respondre i saben que parant
la mà el sacerdot del Senyor els posarà el Pa de Jesús. És el moment que els pares, avis i
catequistes esperen amb emoció. El nen o la nena seu i prega acompanyat altra vegada del
seu catequista que els va dient què han de pregar o com, Jesús està amb ells i forma part de
les seves vides. Les catequistes hi han tingut part important. Gràcies Catequistes!

DIES DE PRIMERES
COMUNIONS
MAIG:
Dia 14, a les 13h.
Dia 21, a les 11:30h. i 13’00h.
Dia 27, dissabte a les 18h.
Dia 28, a les 11’30h.

JUNY:
Dia 4, a les 13:00h.
Dia 10, dissabte, a les 18h.
Dia 11, a les 13:00h.
Dia 18, a les 11:30h. i a 13h.

bra a Valls la Nit de premis, concedint uns premis a diverses empreses, iniciatives, programes,
projectes, persones... Aquest dissabte passat va ser el dia o millor
dit, la nit de premis. Hi vaig participar per fer costat al Cor Audite,
premiat amb el XVIII premi a la
Iniciativa Cívica, pels seus vint
anys d’existència i per la seva
excel·lent trajectòria dins el món
musical i coral. Aquest cor sovint
o gairebé cada any, fa un concert
de Nadal al nostre Santuari, i amb
la recaptació afavoreix el nostre
menjador social La Taulada. Sempre els hi hem agraït però jo no
volia faltar i estar al seu costat en
la concessió del premi. Vam compartir la taula amicalment amb
alguns dels membres del cor, que
anàvem seguint les evolucions
dels premis i dels cants, entre els
quals hi havia també la Maria Jacobs, del grup “pessigolles” que
ens han animat les Misses del Pollet durant tres o quatre anys. Un
altra dels premis, el vallenc de
l’any, va ser pel Sr. Llorenç Gimeno, director de l’Escola La
Candela, per liderar un projecte
pedagògic que ha estat capaç de
revertir la situació de l’escola, del
mateix passeig del Lledó. Les
seves paraules d’agraïment van
anar per tot l’equip educatiu de
l’escola, i per les famílies que hi
confien els seus fills. Em va agradar el què va dir: creure en el projecte i si hi creus el portaràs a
terme. Com també la Teresa Reverter en la direcció del Cor Audite; si creiem en el que fem serà
possible continuar amb el cant
que enalteix la nostra llengua i
cultura. Vaig felicitar al Sr. Llorenç i a tots dos grups premiats
pel reconeixement que han obtingut. Més tard i a casa, anava pensant en el nou projecte evangelitzador per a la nostra Parròquia del
Lledó i tal com els ho deia a algunes persones amb les quals vaig
compartint aquesta idea, ens ho
hem de creure, si ens ho creiem
ho portarem a terme i serà un pas
gran a favor d’una evangelització
nova com ens demana el papa
Francesc. Ens cal passar d’una
comunitat de manteniment d’allò
que té, a una comunitat que cerca
camins nous més enllà de les celebracions dominicals, i anar a experimentar un discipulat que s’uneix cada vegada més a Crist. Ens
ho hem de creure i ho hem de viure. P. Joan

Pg/ Caputxins 24 Tel 977600349 WWW. parroquialledovalls.cat

Valls 14 MAIG 2017 N. 902

EL CAMÍ
Al final de l’últim sopar, els
deixebles comencen a intuir que
Jesús ja no estarà molt de temps
amb ells. La sortida precipitada
de Judes, l’anunci que Pere el
negarà molt aviat, les paraules
de Jesús parlant de la seva propera partida, els ha deixat a tots
desconcertats i abatuts. Què en
serà d’ells? Jesús capta la seva
tristesa i la seva torbació. El seu
cor es commou. Oblidant-se de
si mateix i del que l’espera, Jesús mira de d’animar-los: «Que
els vostres cors s’asserenin.
Confieu en Déu, creieu també
en mi». Més tard, en el curs de
la conversa, Jesús els fa aquesta
confessió: «Jo sóc el camí, la
veritat i la vida. Ningú no arriba al Pare si no és per mi». No
hem d’oblidar-ho mai. «Jo sóc
el camí» El problema de molts
no és que visquin extraviats o
desencaminats.
Senzillament
viuen sense camí, perduts en
una mena de laberint: caminant i
desfent els mil camins que, des
de fora, els van indicant les consignes i les modes del moment.
¿I què pot fer un home o una
dona quan es troba sense camí?
A qui es pot adreçar? On pot
acudir? El que camina seguint
els passos de Jesús podrà continuar trobant-se amb problemes i
dificultats, però està en el camí
encertat que condueix al Pare.
Aquesta és la promesa de Jesús.
«Jo sóc la veritat» Aquestes
paraules contenen una invitació
escandalosa a les oïdes modernes. I, no obstant, també avui
hem d’escoltar Jesús. No tot es

redueix a la raó. El desenvolupament de la ciència no conté
tota la veritat. El misteri últim
de la realitat no es deixa atrapar
per les anàlisis més sofisticades.
L’ésser humà ha de viure davant
el misteri últim de la seva existència. Jesús es presenta com a
camí que condueix i s’acosta a
aquest Misteri últim. Déu no
s’imposa. No força ningú amb
proves ni evidències. El Misteri
últim és silenci i atracció respectuosa. Jesús és el camí que
ens pot conduir a confiar en la
seva bondat. «Jo sóc la vida»
Jesús pot anar transformant la
nostra vida. No com el mestre
llunyà que ha deixat un llegat de
saviesa admirable a la humanitat, sinó com algú viu que, des
del més profund del nostre ésser, infon en nosaltres un germen de vida nova. Aquesta acció de Jesús en nosaltres es produeix gairebé sempre de forma
discreta i callada. El mateix creient només n’intueix una presència imperceptible. De vegades,
però, ens envaeix la certesa, l’alegria incontenible, la confiança
total: Déu existeix, ens estima,
tot és possible, fins i tot la vida
eterna. Mai no entendrem la fe
cristiana si no acollim Jesús
com el camí, la veritat i la vida.
José Antonio Pagola

MES DE MAIG
Cada dia de la setmana a la
Missa del vespre a les 20h i
després de la Comunió fem les
invocacions marianes típiques
del mes de maig dedicat a la
Mare de Déu i acabem amb la
benedicció del Senyor. Creiem
que al Lledó Santuari de Maria
hem de ser fidels devots de la
nostra Mare a la qual confiem
els nostres projectes i els nostres treballs a favor del regne
del seu Fill, Jesús.

FÀTIMA 100 ANYS
Una experiència de fe en el Cor de Maria
La Verge de Fàtima venerada arreu del món, m’he trobat capelles de la Mare de Déu de Fàtima enmig de les comunitats
en la selva amazònica. El missatge marià de Fàtima no és altra
que desvetllar els cors dels fidels a la pregària i amb unes intencions ben concretes: la pau, l’amor al Senyor, la devoció al
sant Rosari, que és també pregar a Maria que intercedeixi per
tots, participar de la comunió eucarística... Maria té Cor de
Mare i mai oblidarà els fills que li preguen.

Vers una comunitat cristiana
que viu i celebra la seva fe
i és oberta i acollidora (III)
De deixebles a apòstols
Ens cal treballar perquè una Església de deixebles arribi
amb el temps, algun dia, a ser considerada com a normal. Però ser una Església de deixebles, és només una
part de la nostra crida. Aquesta Església de deixebles ha
d’anar i fer deixebles de totes les nacions de tots els
pobles. Som enviats pel Senyor a proclamar aquesta
Bona Nova no només als tebis o catòlics que no practiquen, sinó a tots els que no coneixen Jesucrist i la seva
Església. Som cridats a “anar” Jesús ens va dir: “Com el
Pare m’ha enviat a mi, així també jo us envio” (Jo
20,21). Un Apòstol és algú que és enviat. Assumir el
Gran Enviament de Jesús significa que hem estat enviats, que som apòstols. Som una església que és enviada.
L’equivalent en llatí a apostellein és el verb mittere, que
ens dóna el substantiu missio en català “missió”. En
conseqüència, un apòstol és un missioner. Que l’Església és apostòlica significa que és missionera i això és el
que som, la nostra identitat més clara. Semblant a una
fotocopiadora, que existeix per a fer còpies, fa les fotocòpies empassant-se el paper cap el seu interior, el copia, l’imprimeix, el grapa, el perfora... Això seria el discipulat, (batejat-ensenyat-format) finalment expulsa el
paper amb la paraula impresa que ja pot anar a canviar
el món. A fi de comptes la història ha demostrat que la
ploma és més poderosa que l’espasa. Això és
“missionar”. L’Església evangelitza i fa deixebles: els
envia perquè facin més deixebles, que siguin batejats,
ensenyats i enviats. Si l’Església està malalta es mira
ella mateixa i s’oblida que està cridada a ser Llum del
món. P. Joan

V DIUMENGE DE PASQUA
ORACIÓ INICIAL
Oh Déu, vós que ens heu redimit i es heu fet la gràcia
de ser els vostres fills; mireu aquests fills vostres, (en
especial aquests petits que avui faran la primera
comunió) que tant estimeu i concediu als qui creuen
en Crist la llibertat veritable i l’herència eterna. Per
vostre Fill, Jesús que viu ressuscitat per sempre.
Amén.
SALM 32
Aclama Déu tota la terra
Justos, aclameu el Senyor;
fareu bé de lloar-lo, homes rectes.
Celebreu el Senyor amb la lira,
acompanyeu amb l'arpa els vostres cants;
Perquè la paraula del Senyor és sincera,
es manté fidel en tot el que fa.
Estima el dret i la justícia,
la terra és plena del seu amor.

NOTÍCIES-NOTÍCIES-NOTÍCIESLA TAULADA
Uns socis de la Taulada que cada mes col·laboren en el sobre a la
caixeta han deixat escrit: Diuen que hem après a volar com els
ocells, a nadar com els peixos, però encara no hem aprés l’art de
viure junts com a germans (Martí Luther King). Però la solidaritat
és una dimensió de la fraternitat, que ens agermana i ens fa sentir
propers. Un home m’atura pel carrer: tingui P. Joan per aquells que
necessiten omplir el plat a taula... i allargant la mà em va donar deu
euros. Gràcies bon amic, en nom de tots aquells que se’n beneficiaran.
A la caixeta en el mes d’abril es van recollir 435€ més 300€ de la
calçotada de la Confraria del Davallament i la Germandat del Sant
Crist. Des d’aquí agraïm sempre la molt bona col·laboració de tots.
El nou projecte ja està en mans de l’Ajuntament, ens han dit que
tot el paperam està seguin el recorregut que ha de seguir. Nosaltres
els demanem urgència per poder anar instal·lant tot el maquinari
que s’hi ha de posar especialment els frigorífics... Confiem que no
s’endarrerirà gaire.

VOLUNTARIES I VOLUNTARIS
Una crida especia. Si alguna persona està disposada a ser voluntari pel nostre menjador que ens ho faci saber, hi ha hagut algunes baixes i sempre hi ha feina a la cuina-menjador-acollida.

CASA D’ACOLLIDA

Els ulls del Senyor vetllen els qui el veneren,
els qui esperen en l'amor que els té;
ell rescata de la mort la seva vida,
els retorna en temps de fam.

De moment va endavant. Hi tenim acollits temporalment, 5 persones. I cal saber que sempre és en caire temporal, mentre es troba
una solució al seu habitatge, alguns ja hi són de llarga durada, però
sempre amb aquesta premissa de temporalitat, per sentir-se acollits i
sota sostre.

PREGÀRIES
Senyor, ens dius que ets el camí la veritat i la vida:
Fes que tots nosaltres no abandonem mai aquest camí que tu mateix guies.

CÀRITAS

També ens dius que ets la veritat:
Ajuda’ns en aquest temps de confusió, engany i
mentida a ser persones de veritat i de confiança.

Càritas Inter parroquial ens vam reunir per acordar un nou espai per
a guardar aliments, segons la proposta serà allí mateix en uns baixos
del mateix edifici. També es va parlar sobre quina orientació pot
anar agafant el servei de Càritas en els seus diversos serveis, si fos
el cas que la qüestió econòmica s’anivellés i les necessitats no fossin les mateixes que ara. Però per l’experiència, veiem que encara
tenim temps de recorregut en quan a aliments... i en quan a altres
necessitats estar ulls oberts per oferir allò que realment podem fer
d’atenció a les persones.

Ens has promès la vida eterna, on tu ja hi ets:
Que seguint el teu evangeli arribem vers aquest destí TAULA DE COHESIÓ SOCIAL
per sempre.
Ens hem reunit a la sala d’actes dels Serveis Socials (Casa Caritat)
La nostra comunitat cristiana està de festa amb les
primeres comunions:
Fes que cada família que hi participa acompanyin
els fills per la Bona Nova que ens has ensenyat.
Et preguem també per totes les persones malaltes:
I per aquells que els cuiden, que trobin en Tu consol, pau i generositat.
I et preguem avui per tots nosaltres:
Que siguem bons testimonis de la nostra fe amb la
vida de cada dia.
ORACIÓ FINAL
Senyor, assistiu benignament el vostre poble i feu que,
alimentats amb els sagraments celestials, passi de la
vellura del pecat a la novetat de la vida. Tu que vius i
regnes per sempre. Amén.

les diverses entitats que formem aquesta TAULA. Els coordinadors
ens han presentat com es va treballant segons el projecte i de quina
manera s’aconsegueix atendre a les persones, s’ha parlat dels ajuts
sobre l’habitatge, sobre el projecte energètic per afavorir els empobrits, com també aturar alguns desnonaments. Podem dir, pel que
ens han exposat, que es fa un bon treball segons les programacions i
que des de les diverses entitats allí presents, aconseguim portar a
terme els objectius, sempre a favor dels ciutadans. Val a dir que tot i
aquestes programacions del PLICS sempre hi ha algun forat que
hem de tapar des de les nostres parròquies, com ara Càritas i La
Taulada.

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.

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 Déu de Lourdes.
Per contactes hi ha aquest telèfon: a la seu de Tarragona
C/ de les Coques 1-C Tel 977 23 77 35.
A Valls Sra. Mercè Guasch 616 945 856. Les inscripcions hi ha temps del 2 al 30 de maig.

VISITA DEL P. PROVINCIAL
Aquesta setmana hem tingut la visita del P. Ricard Costa-Jussà superior provincial del Missioners Claretians
de Catalunya. Amb ell hem compartit la vida de comunitat, i els nostres treballs pastorals tant del Col·legi
Claret com de la nostra Parròquia del Lledó. Aquest
dissabte hem conviscut amb la comunitat de Lleida moments de pregària i de taula que ens uneix més fraternalment cada vegada que ens reunim.

COLÒNIES A
L’ESTIU

Hi ha diverses ofertes, com
cada estiu. Nosaltres també
en fem des del nostre grup
d’esplai i Rodamons. Hi ha
també una campanya promoguda des de la Fundació
Pere Tarrés, que cada any
organitzen colònies amb el
lema “cap infant sense
colònies”. Ens hi adherim i
les persones que hi vulgueu
participar i/o col·laborar
podeu agafar algun dels
fulletons que hi ha a l’entrada o passar per secretaria.

MARTIRS CLARETIANS

La Santa Seu aprova el 21 d’octubre
com a data de beatificació
de 109 màrtirs claretians

La Congregació per a les Causes dels Sants ha
aprovat la data del proper 21 d’octubre per celebrar a Barcelona la beatificació de 109 màrtirs
claretians. El papa Francesc va aprovar el decret
de beatificació el passat 22 de desembre. Aquest
dijous, la Secretaria d’Estat ha comunicat oficialment la data de la celebració que presidirà el cardenal Angelo Amato, Prefecte de la Congregació
per a les Causes dels Sants, a la Basílica de la
Sagrada Família de Barcelona.
Aquesta nombrosa causa aprovada pel Papa correspon a la dels Màrtirs Claretians Mateu Casals,
sacerdot, Teófilo Casajús, estudiant, i Ferran Saperas, germà, i 106 companys. El procés de beatificació es va iniciar fa gairebé 70 anys (el 1948)
i inclou sacerdots, germans i estudiants professos
claretians. Els 109 claretians ara beatificats van
ser assassinats durant el conflicte de 1936; cal dir
que en el moment dels fets la província claretiana
de Catalunya comprenia Catalunya, Aragó i València.

CONSELL PARROQUIAL
Aquest dimecres passat es va reunir el Consell Parroquial que
seguint l’ordre del dia va tractar sobre tot de la proposta que està
fent el P. Joan sobre el “projecte Alpha” i que ja fa tres setmanes
que en aquest full va publicant alguna reflexió, titulada: Vers
una comunitat cristiana que viu i celebra la seva fe i és oberta i acollidora. N’hem parlat llargament i no tots estan engrescats, encara que s’ha acceptat de “fer la prova”. Caldrà algunes
persones que facin el curset preparatiu i ho encomanem a la Verge del Lledó. També s’ha parlat de Càritas del treball que s’està
fent d’atenció als pobres, com també de La Taulada i en nou
emplaçament, que està esperant la resposta de l’Ajuntament.
També els catequistes han explicat com ha anat la catequesi i
que ja estan de ple amb les comunions. De la litúrgia s’ha comentat les celebracions de Setmana Santa, de la neteja del santuari que s’ha trobat una persona que cada setmana neteja i vetlla
pel Cambril de la Mare de Déu. Sobre l’economia s’estan pagant
les mensualitats dels préstecs que es van fer per poder pagar les
obres de la façana i que encara hi ha 5mil euros per acabar de
pagar i que esperem l’aportació del bisbat que s’ha endarrerit.
També s’ha presentat una oferta de canvi de companyia elèctrica
que millora poc o molt l’actual i hem acordat que uns entesos
ens assessorin.

Dia 7 de maig passat es
va celebrar l’aniversari
de la canonització
del P. Claret
El Papa Pius XII va descriure
molt bé el nou sant: «Ànima
gran, nascuda com per acoblar
contrastos; va ser humil d'origen
i gloriós als ulls del món; petit
de cos, però d'esperit gegant;
d'aparença modesta, però molt
capaç d'imposar respecte fins i
tot als grans de la terra; fort de
caràcter, però amb la suau dolçor de qui coneix el fre de l'austeritat i de la penitència; sempre
en la presència de Déu fins i tot enmig de la seva prodigiosa activitat exterior; calumniat i admirat, festejat i perseguit. I entre
tantes meravelles, com llum suau que tot ho il·lumina, la seva
devoció a la Mare de Déu». Sant Antoni Maria Claret, pregueu
per nosaltres i pels nostres projectes.

50 ANYS DE CASAMENT
En Josep M. Pamies i la M. Carme Bosque ens acompanyen aquest Diumenge per celebrar la seva boda
d’or. Els desitgem llarga vida amb aquells que són la
seva família i que la Verge del Lledó els protegeixi.

