EL SINAÍ O
L’HOREB
Fa

Renovació del casament del
Josep Maria i de la Maria Carme

MISSA FAMILIAR PRIMER ANY

Aquest diumenge la Missa de les 11’30h va ser amb les famílies de primer anys de Catequesi Familiar,
era la última Missa del curs. Va ser ben participada per gairebé totes les famílies. En ser l’endemà de la
festa de la Mare de Déu de Fàtima en acabar la Missa vam seguir via WhatsApp els goig de la Mare de
Déu de Fàtima. El dia 25 dijous, amb tots els nens i nenes farem l’última trobada de catequesi amb una
mica de berenar al final.

MISSA PRIMERES COMUNIONS
Va ser a la Missa de les 13h. que vam començar les celebracions de les primeres comunions. Podem dir
que va ser una celebració ben reeixida. Eren 11 infants que davant de l’altar i llurs pares als bancs més
propers, anaven seguint tota al celebració. La paraula de Déu que ens convidava a sentir-nos “pedres vives, i adonar-nos que som temples de Déu”, oi més avui que el Senyor entrarà dins nostre en la Comunió.
Un cop vam aconseguir el silenci inicial, tota la celebració va transcórrer, amb un sentit d’alegria i festa,
pregària i comunió. Després de la comunió dels nens i nenes el sacerdot té amb ells uns moments de diàleg i pregària, mentre combreguen els adults, és un moment sagrat i ple de Déu.

DIES DE PRIMERES
COMUNIONS
MAIG:
Dia 21, a les 11:30h. i 13h.
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 13h.

poques setmanes, en
néixer una nena, els pares li
van posar el nom de Sinaí,
jo els vaig donar unes pistes
d’on està situada aquesta
muntanya i el que representa per a nosaltres, creients
en un sol Déu. Però també
m’ha vingut al cap la visita
del Papa a Egipte, la seva
presència, el seu missatge
sempre a la recerca de pau i
bona convivència entre persones de creences semblants. El Sinaí lloc dels
“manaments” o bé la terra
sagrada, com diu aquell
fragment de l’Èxode, quan
Moisés puja a la muntanya
l’Horeb. A la muntanya
Déu s’hi fa present i es posa
en contacte amb l’home,
lluny del brogit humà, lluny
dels sorolls que eixorden les
oïdes i no ens permet escoltar la seva veu. En aquell
temps de “fugida d’Egipte”
del poble de Déu escollit,
que és perseguit pels “faraons” d’aquell temps, fugen al desert a la recerca de
la “terra promesa”. Ara hi
ha arribat un “missatger” de
la pau, que ve desarmat, i
anuncia comunió, diàleg,
respecte, tolerància... No
cal fugir, no cal anar desert
endins a la recerca d’un
Déu desconegut o llunyà.
Aquest “missatger de la
pau” és ressò de la veu del
Bon Pastor, que ens ha
anunciat la presència entre
nosaltres d’un Déu viu, proper, i que és imatge d’un
pare-mare bo. No és un Déu
que persegueixi a ningú,
sinó un Déu que és de cor
obert i mans generoses, un
Déu que no cal pas anar-lo
a trobar d’alt la muntanya,
sinó que s’ha fet present
dins el cor de la persona
humana, un Déu que ha
sortit del seu “temple” a
vegades fosc, i tancat, i s’ha
posat a l’abast de tots ja que
Ell és amor. Un amor que el
papa ens convida a compartir entre tots, oi més, si professem la mateixa fe en
aquest Déu únic, el Déu del
Sinaí o el Déu de l’Horeb o
si voleu el Déu del Tabor.
P. Joan
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DÉU ÉS AMOR
El «món» (en el llenguatge de
Joan) no pot rebre l'Esperit diví.
El món de la injustícia, de l'opressió contra els pobres, de la
idolatria dels diners i del poder,
de les vanitats de què tant ens
enorgullim de vegades els humans. En aquest món no hi pot
tenir part Déu, perquè Déu és
amor, solidaritat, justícia, pau i
fraternitat. L'Esperit encoratja
en els qui es comprometen amb
aquests valors: aquests són els
deixebles de Jesús.
Aquesta presència del Senyor
ressuscitat en la seva comunitat
ha de manifestar-se en un compromís efectiu, en una aliança
ferma, en el compliment dels
seus mandats per part dels deixebles, única forma de fer efectiu i real l'amor que es diu professar al Senyor. No és un retorn
al legalisme jueu, ni molt
menys. A l'evangeli de sant Joan
ja sabem que els manaments de
Jesús es redueixen a un de sol,
el de l'amor: amor a Déu, amor
entre els germans. Amor que
s'ha de mostrar creatiu, operatiu,
salvífic.
Sovint entenem l'amor que la
nostra fe ens demana com una
qüestió de sentiments; però, en
aquest cas, com es podria entendre l'amor a l'enemic, que ens
demana Jesús? Més que un sentiment del cor, l'amor cristià és
sobretot una actitud de vida
davant el proïsme, tant si és
amic com enemic.
Com demostro jo el meu amor a
Déu i al proïsme, amb sentimen-

talismes o, com Jesús ens diu,
complint la seva voluntat?; visc
la meva fe com un «assumpte
del cor» o com un assumpte de
tota la meva vida?
A l'evangeli d'avui Jesús ens
promet la companyia de l'Esperit en la comunitat. Ell ens conduirà a la veritat completa, i gràcies a Ell no estarem sols. No
obstant això, al llarg de la història de l'Església –i probablement, en la nostra pròpia infància- la nostra formació cristiana
va deixar a banda l'Esperit. Déu,
sense més especificació, era
Déu Pare, i Crist era el protagonista del projecte del Pare. L'Esperit amb freqüència brillava per
la seva absència. A què es deu
aquest oblit de l'Esperit en la
nostra història cristiana? Quines
conseqüències ha pogut comportar? He mirat de posar-hi
remei en la meva vida?

A T E N C I Ó!
Dia

2 de juny, a les 9 del
vespre, hi haurà una pregària
juvenil de tot l’Arquebisbat
de Tarragona, al nostre Santuari del Lledó. Podeu veure
alguns cartells a l’entrada...

DILLUNS, SANTA
JOAQUIMA DE VEDRUNA
Era el 1826 amb nou companyes més funda la congre-

gació de “Carmelites de la Caritat” per a dedicar-se a
l’educació de les nenes i l’atenció als malalts i pobres.
Són conegudes com a “VEDRUNES”. A Valls encara
ens ressona ben de prop la seva presència quan dirigien
el Col·legi del Lledó i la Casa Caritat, on van atendre
centenars d’orfes. Mai agrairem prou el seu treball generós. Que la Santa, intercedeixi per tots nosaltres en
especial al Col·legi del Lledó que encara guarden el
seu esperit i cada any fan memòria al nostra Santuari
amb més d’una celebració.

Vers una comunitat cristiana
que viu i celebra la seva fe
i és oberta i acollidora (IV)
La propera setmana dia 26 a la tarda i 27 anirem a

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.

Reus un grupet per iniciar-nos amb una preparació ben
bona per a ser els animadors d’aquest projecte. Amb
tot, alguns més podrien venir, previ contacta amb mi,
per tenir una mica més clar què pretenem amb aquest
projecte. Crec que no estem malalts com a comunitat
cristiana, però sí “malaltissos” o sia, que necessitem
alguns ingredients que ens ajudi a sortir del “fet de cada dia” i llançar-nos a una nova aventura capaç de renovar-nos i renovar la nostra comunitat que viu la fe i
la celebra. Per arribar a ser aquesta comunitat on tots
som tot, i sentir-nos una comunitat on uns servim els
altres, on tots compartim recursos amb esperit de sacrifici i generositat. No mirem el fullatge bonic de les
branques del nostre arbre parroquial que dóna alguns
fruits, sinó que mirem les arrels, allà on traiem la saba
que ens fa sentir vius amb una vida que surt del mateix
Crist i que hem de compartir entre tots. De ben segur
que llavors la collita serà més bona. P. Joan

VI DIUMENGE DE PASQUA
ORACIÓ INICIAL
Pare, tu que ets font de vida, dóna'ns la gràcia de respondre a la crida del teu Fill Jesús que ens ha fet
amics seus. Fes que seguint-lo a Ell, el nostre mestre i
pastor, visquem el seu manament nou i ens mantinguem en el camí de la veritat. Per Jesucrist, el teu Fill
i Senyor nostre. Amén.
SALM 65
Aclama Déu tota la terra
Canteu la glòria del seu nom,
canteu la seva fama gloriosa.
Digueu a Déu:
«Que en són, d'admirables, les teves obres!
Tota la terra es prosterna al teu davant
i canta per a tu, canta al teu nom.»
Veniu a contemplar les gestes de Déu.
Que n'és, d'admirable, el que fa amb els homes!
Convertí la mar en terra ferma,
passaren el riu a peu eixut.
Celebrem, doncs, la seva gesta!
Ell governa sempre amb el seu poder,
Veniu, escolteu-me, els qui sou fidels a Déu,
i us contaré el que ha fet per mi.
No ha refusat la meva súplica
ni m'ha negat el seu amor.

LA TAULADA

Lent, però l’Ajuntament ja s’ha mogut una mica. Ara, el nostre
projecte del nou local, ha d’anar a “patrimoni” després de veure i
reveure el projecte... Hem demanat que ho accelerin una mica perquè ens cal refer algunes coses, com ara les càmeres del fred i esperem fer-ho als nous locals.

VOLUNTARIS/ES
Una vegada més llancem la crida a algunes persones que poguessin
ser VOLUNTARIES de La Taulada. Necessitem algunes més que
disposessin de temps algun dia a la setmana. Poseu-vos en contacte
al despatx de la Parròquia. A les tardes hi som
sempre durant tota la tarda.

C À R ITAS

CAMPANYA D’UNES ULLERES
Estem atenent una noia amb pocs recursos econòmics, que viu amb els pares i són una colleta
de germans. Li fan falta unes ulleres, l’hem encaminat a l’oculista i
ens han fet un pressupost de 139€. Les persones que pugueu
col·laborar amb aquesta campanya us dirigiu a la sagristia, després
de Misses, o bé al despatx parroquial. Gràcies a tothom!

AJUDES

El què portem d’aquest mes estem ajudant a persones vingudes de
fora, a solucionar viatges i documents. Vull creure que des dels
serveis socials treballen a favor d’aquestes persones, però nosaltres
des de Càritas no podem donar l’esquena quan hi ha necessitats i
trobar-los solucions, encara que a vegades són temporals.

ACOLLIDA DEL POBRE

Acollirem i amb molt de gust a immigrants que ens arribin de països en guerra i amb una pobresa extrema, però no trobem solucions
als centenars de persones que dormen al carrer a la gran ciutat.
Crec que no és fàcil ni una cosa ni una altra, tan a nivell de govern
com a nivell ciutadà. Normalment el nostre sentiment ens porta a
acollir aquesta gent que fugen de casa a la recerca de pau i els fem
un costat a casa nostra mateix. Però el qui viu i dorm al carrer de
També ens dius: «Me’n vaig, però tornaré!», nosaltres les ciutats ens ho mirem de reüll, i potser direm que no és el nostre
ens disposem a esperar el teu retorn:
problema. Mentre, aquesta és una de les nostres realitats, que ens
Però fes que et sapiguem veure sempre present en la hauria d’avergonyir una mica i força a tots, ser solidaris sí però
Paraula i el Pa.
quan són a tocar de casa... Un dels recuperats del carrer gràcies a
Càritas deia: tot això és per falta de treball!
Ens has promès el teu Esperit Defensor que ens faci
Tenia alguna raó aquesta persona? P. Joan

PREGÀRIES
Senyor, tu ens has dit: «El qui m’estima, farà cas de
les meves paraules»:
Fes que el nostre amor creixi cada dia més envers tu
i a favor dels germans.

recordar tot el que has dit:
Fes que no sigui només un recordar, i que sigui una
experiència viva dins el nostre cor.
Et preguem per tots els presents i els qui no hi poden
ser avui aquí:
Que tots plegats arribem a formar una autèntica comunitat cristiana plena i acollidora.

Senyor, també hi ha alguns de nosaltres que estan
malalts i que els estimem:
Dóna’ls el teu coratge, la salut, i la pau a ells i a tots
els qui els cuiden.
Fem una pregària Senyor, per les famílies de la nostra
parròquia que celebren les primers comunions:
Vessa en el seu interior la teva gràcia perquè s’estimin cada dia més i siguin testimonis del teu amor.
ORACIÓ FINAL

Oh Déu, misericordiós i compassiu. El teu Fill Jesús a l’Últim Sopar va prometre als seus deixebles: «no us deixaré
orfes». Fes-nos la gràcia de viure sempre amb el Crist i
d’estar sostinguts, en tota circumstància, per l’Esperit Sant,
que és el nostre valedor. Amén.

NOTÍCIES-NOTÍCIES-NOTÍCIES-

ENLLAÇ SOLIDARI
Trobada amb alumnes del
Claret. En la setmana solidària el P. Joan va està fent
unes explicacions a algunes classes del Col·legi
Claret, per tal de fer conèixer els projectes Missioners amb la seva experiència. La parròquia del Lledó
amb tot el què ha recollit
amb alguna aportació més
hem col·laborat amb els
calendaris 1.500€ que van
destinats als projectes missioners.

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.

REUNIÓ DE MOSSENS ARQUEBISBAT
Preservem el nostre planeta, preservem la vida!

Com cada mes hi ha hagut la trobada de Mossens de l’Arque-

bisbat de Tarragona a la casa d’espiritualitat de La Selva, el
conferenciant ha estat el P. Lluc Total Sirera monjo de Poble. El tema ha estat la carta encíclica del Papa Francesc
“Laudato Si” Lloat Sigueu, que ens parla sobre la cura de la
casa de tots, la terra. El P. Lluc ens ha fet una molt bona i entenedora explicació de l’encíclica papal que va ser escrita pel
mes de maig del 2015. Començant pel nº. 1, ens recordava les
mateixes paraules de la carta del papa: la germana terra és
casa de tots i hem de preservar-la de tota destrucció. Podem
dir, ens deia el pare conferenciant, que estem en una situació
dramàtica, però que amb tot, estem a temps de salvar-la. Ens
caldrà actituds bàsiques i educatives, ens caldrà una conversió
ecològica personal, des d’unes actituds que canviïn els nostres
hàbits de convivència i respecte envers la natura. Aquesta
“conversió ecològica” significa una lluita a favor del bé comú i
un servei al bé de tots, cercar allò que ens fa millors del què
som. El progrés, deia, el pare Lluc, si és pel bé de tots sempre
respectant la creació. No podem deixar per a les futures generacions un món en perill d’extinció! Cal mantenir viva l’esperança.

A LOURDES
Tornem a recordar el Pelegrinatge al Santuari de la Mare de
Déu de Lourdes que es fa des d’Arquebisbat, organitzat per
l’Hospitalitat. Els dies són del 8 al 12 de juliol. Tel 977600652
Sra. Mercè Guasch. Trobareu informació a l’entrada.

COLÒNIES D’ESTIU

El nostre “Esplai Esquirols” tenen programat per aquest estiu
uns dies de ruta pirenaica. Del 9 al 16 juliol (Carros de Foc)
Confiem que siguin uns dies plens de convivència amb la natura i entre ells, per a fer créixer els valors de la vida...
Els joves RODAMONS també estan preparant les seves activitats per aquest estiu.

NETEJA DEL SANTUARI
Hi ha un grupet de persones que cada setmana (els divendres)
estan fent la neteja del Santuari. Els ho agraïm de cor. Però ens
faltaria un grup fix amb el qual hi poguéssim confiar setmanalment i carregar-ho tot a les mateixes persones. Qui hi està disposat? Aviseu al despatxos a les tardes.

SANTUARI OBERT ELS MATINS
Continua el grup de persones voluntàries que cada dia són al
Santuari i mantenen obert tot el matí de les nou fins a les 13h.
Els ho agraïm de cor aquesta disponibilitat. Això permet que
les persones que vulguin puguin entrar i fer la visita al Senyor
amb uns moments de pregària i silenci. En aquest espai de pregària hi trobareu uns fulls que gairebé cada setmana ens permeten fer una bonica reflexió sobre l’evangeli del diumenge i una
pregària inspirada en aquest mateix text. Aquests fulls els podeu trobar a la mateixa capella del sant Crist o a la del Racó de
Missions.
MISSIONERS CLARETIANS
El P. Mathew Vattamatan cmf Superior General dels Missioners Claretians va pronunciar una conferència a Barcelona sobre: “La
tasca dels Missioners en el món d’avui.
Què ens demana l’Esperit?”

NOTA DELS
BISBES DE
CATALUNYA

"Ser pastors significa caminar davant,
enmig i darrere el ramat"
(Papa Francesc)

Els Bisbes de Catalunya, en el
moment que està vivint el nostre
país i en els plantejaments de futur
que s’estan debatent, amb respecte
per les diverses sensibilitats que es
van expressant, demanem que es
fomenti i promogui la cultura del
diàleg. «Hi ha una paraula -diu el
papa Francesc- que mai no ens
hem de cansar de repetir i sobretot
de donar-ne testimoni: diàleg».
Pensem que és un moment important perquè els governants i els
agents socials facin gestos valents
i generosos en favor del diàleg i la
concòrdia.
Com a bisbes sempre estarem
compromesos a cercar la comunió
i el respecte mutu, i creiem que és
el que podem demanar a tothom.
Ens sentim hereus de la llarga
tradició dels nostres predecessors,
que els portà a afirmar la realitat
nacional de Catalunya i alhora ens
sentim urgits a reclamar de tots els
ciutadans l’esperit de pacte i d’entesa que conforma el nostre tarannà més característic.
Volem recordar un cop més que
«defensem la legitimitat moral de
totes les opcions polítiques que es
basin en el respecte de la dignitat
inalienable de les persones i dels
pobles, i que recerquin amb paciència la pau i la justícia. I encoratgem el camí del diàleg i l’entesa
entre totes les parts interessades a
fi d’assolir solucions justes i estables, que fomentin la solidaritat i
la fraternitat. El futur de la societat catalana està íntimament vinculat a la seva capacitat per a integrar la diversitat que la configura» («Al servei del nostre poble»,
2011, n. 5). Per això creiem humilment que convé que siguin
escoltades les legítimes aspiraci-

ons del poble català, per tal que
sigui estimada i valorada la seva
singularitat nacional, especialment
la seva llengua pròpia i la seva
cultura, i que es promogui realment tot allò que porta un creixement i un progrés al conjunt de la
societat, sobretot en el camp de la
sanitat, l’ensenyament, els serveis
socials i les infraestructures.
El veritable progrés dels pobles
exigeix també l’eradicació de la
corrupció. És absolutament prioritari i just que en tots els àmbits
públics del conjunt de l’Estat es
combati la corrupció, que tant de
mal fa a la societat. Ens dol i ens
avergonyeix que la corrupció
s’hagi pogut convertir en quelcom
natural –com afirma el papa Francesc- fins al punt d’arribar a constituir una pràctica habitual en les
transaccions comercials i financeres, en els contractes públics o en
moltes negociacions que impliquen agents de les administracions
públiques. Cal un esforç decidit
per canviar aquesta manera d’actuar.
Tal com es diu en el document
«Església, servidora dels pobres» (2015, n. 11), «és necessari
que es produeixi una veritable
regeneració moral a nivell personal i social i, com a conseqüència,
una major estima pel bé comú,
que sigui veritable recolzament
per a la solidaritat amb els més
pobres i afavoreixi l'autèntica cohesió social. Aquesta regeneració
neix de les virtuts morals i socials,
s'enforteix amb la fe en Déu i la
visió transcendent de l'existència, i
condueix a un irrenunciable compromís social per amor al proïsme».
Finalment, demanem als catòlics
de totes les opcions polítiques que
siguin instruments de pau i concòrdia enmig de la societat catalana, i no deixin de pregar el bon
Déu per «una pau cristiana i perpètua» del nostre poble.

Tarragona,
11 de maig de 2017

