ANIVERSARI

DIA 31 AL TEATRE PRINCIPAL
a les 20h. a favor de La Taulada.

Mentre

PRIMERES COMUNIONS
En plenes celebracions de les primeres comunions. Sempre és una festa al voltant de la Taula de
Jesús. Començant pels avis que moltes vegades manifesten el seu goig i alegria que el nét o néta
celebri la primera comunió, després mares i pares acompanyant el fill/lla com una nina que es pogués trencar, ben vestida o ben vestit... finalment aquest fills i filles que durant dos anys han estat
fidels a la Catequesi, a les Misses Familiars, acompanyades també de les seves respectives catequistes, que estan ben emocionades en veure aquells petitons que se’ls estimen com a “seus” i ara arriba
a aquesta etapa solemne de la Primera Comunió.
Tot plegat ens fa sentir emoció una emoció festiva. Cantem, escoltem, preguem, agraïm... la celebració té el seu ritme i encara, amb la pantalla, hi ha les imatges que ens ajuden a fer una reflexió
més seriosa. Els nens i nenes porten un vestit net i planxat i que potser al cap vespre, després del
gelat de postres, alguna gota de xocolata haurà caigut damunt, el farem rentar, però aquest dia el
que no s’ha tacat és el cor de cada infant, que amb el Senyor en el seu interior els ha omplert de la
seva gràcia transparent i plena.

FINAL DE CURS DE PRIMER
Dijous passat amb tota la colla d’infants de primer any de la Catequesi Familiar vam celebrar el
final de curs. El diumenge 14 ja havíem celebrat la Missa Familiar, aquest dijous va ser el final de
grups amb els catequistes respectius. Un comiat fins el proper curs que iniciarem pel mes d’octubre.
Es van trobar els grups amb cada catequista després a la sala Claret vam visionar un vídeo de Pasqua i un berenar de coca amb xocolata i refresc per cada nen i nena. Abans de marxar vam fer junts
una pregària per les famílies afectades per l’atemptat a Mánchester, Anglaterra.

DIES DE PRIMERES
COMUNIONS
MAIG:
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.

conversava amb una senyora a la vora via, que ens hem
anat fent grans i que cada dia si
no ens fa mal un all ens en fa una
ceba... que els anys no passen en
va, i que a cada dia que passa tot
es torna més feixuc, em trobo amb
una altra persona que em confessa
la seva edat, que ja sobrepassa els
vuitanta i sense asseure’ns (quina
poca cortesia la meva) em va estar
explicant tot el que ell ha hagut de
superar al llarg dels seus anys.
Una vida plena de treball i esforç,
una vida professional que va començar de ben jovenet, ajudant el
seu pare i aprenent el que després
seria la seva professió. Posant-se
a treballar de ben jove i essent
responsable dels serveis que se li
demanaven. Així es va fer gran i
formant una família que ara encara ha anat creixent i s’ha fet més
nombrosa, amb fills, nets i besnéts. És un orgull per a mi i al
meva senyora, em deia tot emocionat. I és ben bé així, potser podem parlar de persones i famílies
“afortunades” potser podem parlar
de “sort” i que hem tingut salut o
haurem superat moments de dolor
i sofriment. Però una cosa és ben
certa ens ha calgut treballar de
valent i “fer guardiola” com diem
els “antics”, guardiola que en
molts casos, ara ha anat bé fins i
tot per ajudar als fills. De fa setanta o vuitanta anys amb ara hi
ha un salt molt gran a nivell de
vida humana, d’estil de fer les
coses, de l’estalvi i del consum.
Només ens cal veure com des de
les institucions se’ns demana
d’estalviar, energia, de no contaminar el medi ambient, de reciclar... però per altra banda si no hi
ha consum, al qual estem evocats,
les empreses no vénen, les produccions s’encallen i apareix l’atur, i si la gent no pot treballar no
pot consumir. També la modernització ens ha portat a estalviar personal i tot es tecnifica tot. També
es valora més la mà especialitzada. Les noves tecnologies a aques
-ta generació d’abans ja ens queda
lluny. Tot plegat fa pensar que
caminem vers un futur immediat,
encara imprevisible pel que fa a la
convivència familiar, social i humana, amb una globalització que
ens fa viure ben de prop tots els
esdeveniments mundials. Però,
pel meu interlocutor, podem dir
que encara pot veure i viure amb
la seva família la joia de la vida,
de l’amor. P. Joan
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Jesús

ressuscita, puja al Pare i
ens envia l'Esperit (PasquaAscensión-Pentecosta).
Com
ens diu la lectura dels Fets, se'ls
va presentar, donant nombroses
proves que estava viu, durant
quaranta dies i després va ascendir al cel. Van haver de superar
el trauma de la mort, l'absència
física i dels seus ideals truncats.
Avui, se’n va definitivament
fins al final dels temps i els proposa, en els diversos textos d'aquest diumenge, com fer-li present, ho podríem resumir en:
asseure's en comunitat a celebrar l'Eucaristia, celebrar l'amor
i anunciar l'Evangeli.
No és fàcil entendre-ho, marxa
però es queda, és absència i presència, és aquesta una experiència de fe. Jesús és nomenat Senyor i es converteix en l'ideal
suprem de l'home i del cristià, és
el nostre punt de partida, perquè
a partir d'aquí, elaborem el nostre projecte de persona i afrontem la història. Està present en
nosaltres i al nostre món, encara
que ens costi en ocasions descobrir les seves petjades. Com va
prometre, no ens abandona, és la
nostra aspiració més íntima i la
nostra lluita, per fer present el
Regne a tots els pobles.
“En veure-ho, ells es van prostrar, però alguns vacil·laven”.
Creure és prostrar-se i vacil·lar,
tenir consciència de les nostres
limitacions, mancances, pecats,
errors. Saber que el que ens ha
encomanat, és tasca que no ho
podem fer sols, fiar-se que: “Jo
estic amb vosaltres tots els dies,
fins a la fi del món”. Per això,
no podem quedar-nos plantats
mirant al cel, estem vacil·lants
però plens de fe, necessitem que
Ell ens marxi per descobrir la
seva nova presència, això ens
porta dubtes i certeses, que no
és sinó l'espiritualitat de la vida
cristiana.
L'actitud cristiana no és la mandra, evadint-nos del moment

present, esperant del cel, o
el cel espera de
nosaltres. Buscar el camí del
cel, no pot significar
fugir
del que se'ns
ha deixat com
a missió: Rebre la força de
l'Esperit i ser
testimonis de
Jesús, fins als
confins de la
terra. No podem
separar
l'Ascensió de
Pentecosta, l'Ascensió ens assenyala el camí, Pentecosta serà la
força per emprendre aquest camí
i no abandonar-ho. El nostre
compromís i testimoniatge és
l’evangelització.
Evangelitzar, és lluitar perquè hi
hagi menys pobres, menys odis,
menys guerres, menys diferències socials, progrés per a tots,
respecte dels drets humans, possibilitats per als petits. Aixecar a
tots, des de la veritat (contra la
mentida i la hipocresia, que nia
al nostre món), la integritat
(l'autenticitat),
la
llibertat
(superant la por) i l'amor. En
l'Ascensió tot això és aixecat, en
la mesura en què nosaltres, ens
comprometem amb el Senyor i
la seva causa, en la mesura, que
denunciem amb força els valors
que alguns creuen absoluts, com
els diners, el plaer, la comoditat
o el poder.
La celebració de l'Ascensió, és
la festa de l'esperança i fita de la
humanitat i del món. Jesús no
ens ha abandonat, roman en i
amb nosaltres. Roman en la Paraula, en la comunitat reunida,
entorn del pa eucarístic que
compartim. Roman en el qui
sofreix i en el qual s'esforça,
perquè hi hagi més vida en la
nostra societat. No és dia de
grans teologies o paraules precioses, sinó de parlar senzillament
i saber el que diem i fer el que
pensem, és dia d'intentar que la
seva presència invisible, es faci
visible a tots els homes.
Podríem acabar resant, el Salm
Responsorial d'avui: “Déu ascendeix entre aclamacions; el
Senyor, al són de trompetes;
toqueu para Déu, toqueu, toqueu
per al nostre Rei, toqueu. Perquè
Déu és el rei del món; toqueu
amb mestratge. Déu regna sobre
les nacions, Déu seu en el seu
tron sagrat”. Ell que es va rebaixar fent-se un home qualsevol,
ha pujat perquè nosaltres sapiguem el camí.

La teva
presència
beneficiarà el
nostre
menjador,
ara que
l’estem
renovant

DIA 2 divendres a les 21h. PREGÀRIA JUVENIL al nostre Santuari. Està preparant pels joves de l’Arquebisbat i és una estona de pregària compartida, amb un ressopó final, a la sala
claret.

Vers una comunitat cristiana
que viu i celebra la seva fe
i és oberta i acollidora
Teníem previst aquest cap de setmana per a fer a Reus
el curs ALPHA per a posar en marxa aquest projecte
com anunciem ja fa unes quantes setmanes. Érem unes
vull persones o deu. Amb altres d’altres pobles de l’Arquebisbat, però, no érem suficients per a poder fer el
curs... Segurament pel mes d’octubre ens serà possible.
Ens retrobarem per poder-ho compartir.

Corpus 18 de juny a les 19 hores Missa a Sant Joan i seguidament la processó fins el Lledó

FESTA DE L’ASCENSIÓ

CANT D’ENTRADA:

TAULADA

Al Teatre principal dia 31 a les 20h. El grup de teatre Xauxa,
representarà “ZURRASCAPOTE” a favor del nostre menjador La
La bondat i l’amor del senyor,
Taulada. Segons ens ha explicat la Directora, Sra. Lina Pàmies,
duren per sempre, duren per sempre. (2)
professora de l’escola La Candela, persona solidària,
“ZURRASCAPOTE” és una obra en cal de bon humor i una mica
Enaltim el nostre Déu, celebrem el seu amor...
satírica, que els que hi anem per col·laborar solidàriament amb el
nostre projecte de La Taulada ens passarem una llarga estona agraORACIÓ INICIAL
Déu de bondat, concediu-nos el do d’una alegria santa dable i ple de rialles... No ens ho perdem i siguem solidaris una
i una acció de gràcies fervent; per l'Ascensió del vos- vegada més. La recaptació ens anirà molt bé per l’inici del nou local.

tre Fill, Jesús, que ens ha obert el camí que ens porta
cap a vós, on viurem una eternitat feliç. Amén.

SALM 46
Aclama Déu tota la terra.
Aplaudiu, tots els pobles del món,
aclameu Déu amb entusiasme.
El Senyor és l'Altíssim, el temible,
el gran rei de tota la terra.
Déu puja enmig d'aclamacions,
al so dels corns puja el Senyor.
Canteu a Déu, canteu-li!
Canteu al nostre rei, canteu-li!
Déu és rei de tot el món:
canteu a Déu un himne!
Déu regna sobre les nacions,
Déu seu al tron sagrat.

PREGÀRIES
En la festa d’avui que ens recorda la pujada fins a tu,
Pare del teu Fill, Jesús:
Et preguem perquè sapiguem portar a la pràctica els
seus ensenyament.
El teu Fill ens envia a anar per tots els pobles a convertir-los:
Així ho van fer els primers deixebles, dóna’ns coratge per continuar la seva obra.
Pare, els primers deixebles van tenir els seus dubtes:
Concedeix-nos a tots nosaltres una fe ben arrelada
per comunicar-la sempre.
Et preguem per totes les famílies que aquests dies celebren la Primera Comunió:
Que augmenti en el seu cor i en seu ambient un fe
plena que sentin el teu amor.
Recordem, Pare, els nostres malalts:
Concedeix-los la teva pau i la teva benedicció, a ells
i aquí els cuiden.
Et preguem, Pare, per les famílies que han sofert l'atemptat a Manchester:
Que sentin la nostra solidaritat i recuperin ben aviat
la pau al cor, la serenor i la confiança.

ORACIÓ FINAL
Déu ple de bondat, vós mentre sou encara a la terra,
ens permeteu d’abastar les coses del cel; feu que el
desig de la nostra fe cristiana tendeixi cap allà, on és
amb vós Aquell que es va encarnar com nosaltres, el
vostre Fill, Jesucrist, Senyor nostre. Amén.

ARRANJAMENT LOCAL NOU
Aquesta setmana començarem a preparar el local per poder-hi instal·lar el nostre menjador. Confiem que ho puguem fer amb rapidesa i fer el trasllat ben aviat.

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

La setmana passada demanàvem col·laboració d’unes ulleres per
a una noia d’una família amb pocs recursos. La col·laboració de
tots ha estat ràpida i generosa. Superant més del doble el preu de
les ulleres i que els diners restants seran per a altres ajudes a altres
famílies i necessitats. A tots moltes gràcies.

DIA 8 DE JUNY A Alcover a 2/4 de set de la tarda Trobada festiva de voluntaris de final de curs.

CASA D’ACOLLIDA
Després dels incidents amb els que hi vivien aquests mesos anterior
que vam estar a punt de tancar la casa, els nous usuaris (6 persones) estan observant bé els requisits per a una bona convivència,
col·laborant amb les despeses que ocasiona el consum de llum,
aigua i gas i la neteja de la casa. Les habitacions estan plenes
col·laborant amb La Ginesta i el Consell Comarcal, que ens van
demanar ajuda. Sempre dins la temporalitat que demanem per estar
allí. El pis del Carrer Carnisseria (3 persones) també està tot ocupat
i fan la vida amb normalitat els seus usuaris. Encara hi ha persones
que ben sovint ens demanen ajuda per poder trobar un pis de lloguer que sigui assequible a les seves possibilitats.

INDIGNAT CADA DIA MÉS
Movent-me en el món de la pobresa i havent de socórrer cada dia,
una i altra vegada, a persones i famílies, en situacions força limitades i a vegades marginals, et trobes davant la “tele” que persones
amb grans fortunes, esportistes amb grans fortunes, semblen que
només tinguin l’obsessió de desviar diners, com si en tinguessin
pocs! Mentre, aquella família que amb prou feines rep una ajuda
social i mig pot pagar el seu lloguer i ha d’anar a menjar de caritat i
encara és criticada i malvista. En quin món som? Aquests milions
d’euros estafats qui els embutxaca? Com puc ajudar a pagar un
viatge a Tarragona, un lloguer de tres-cents euros? Tot plegat és
indignant cada dia més. P. Joan

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.

NOTÍCIES-NOTÍCIES-NOTÍCIESA LOURDES

MOSSENS ARXIPRESTAT

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.

Dilluns ens vam reunir els Mossens de l’arxiprestat en la nostra reunió
mensual. Es va valorar les celebracions que s’han fet en conjunt, especialment la 30na Trobada de Cristians de l’Alt Camp, que es va celebrar a Santes Creus i al Pont d’Armentera, amb una molt bona participació. Es va parlar del projecte “ALPHA” que ja comentem a la portada. També de la catequesi per infants que potser s’hauria d’allargar un
any més perquè els nens i nenes fossin més capaços d’entendre les
coses i el procés de fe que estan iniciant, però que és una cosa que
hauríem de fer entre totes les parròquies alhora. La marxa de Càritas
de cada un futur més immediat, que sigui més d’atendre a les persones
i no tant repartir aliments i roba. També es va confirmar que Vallmoll
acolliria la pròxima Trobada de Cristians i el Viacrucis nocturn pels
joves. També sobre la necessitat de trobar alguna parella madura en la
seva vida de parella per poder acompanyar altres parelles en la preparació al matrimoni.

GRUP BÍBLIC
Ens vam reunir el passat dia 13, segon dissabte de maig
per a seguir treballant el llibre del profeta Zacaries. El
tema d’avui es centra en la pau i prosperitat que el Senyor anuncia al poble d’Israel, infonent confiança i amor
als homes i dones supervivents de la deportació que el
poble havia sofert, l’única condició és que no jurin en fals
i no maquinin el mal els uns contra els altres. Com a conseqüència d’aquest estudi i esbrinant experiències personals, les nostres conclusions són que hem d’estimar i deixar-nos estimar, gaudir del que disposem, estar atents a
les necessitats dels demés, sempre tenint present que per
a Déu res és impossible, i que aquesta actitud, la fe i la
misericòrdia ens portaran la felicitat.
Ens tornarem a trobar el quart dissabte del present mes de
maig.

GRUPS “Fe i Cultura” i “C.V.X.
- Congregació Mariana”

En la trobada que hem celebrat aquest dilluns, hem avançat una mica més en la reflexió seguint el text de Pustínia, el llibre de Catherine de Hueck, que recull l’espiritualitat de l’encontre amb el Senyor, a través del silenci, el
desert i la pregària.
Així com en les anteriors sessions s’havia dedicat especial atenció a aquests tres aspectes, que ara hem recordat de
silenci, desert i pregària, en la sessió d’aquest mes una
nova actitud ha estat el punt central de les lectures i comentaris: la disposició a escoltar, en un viatge interior
que crida a sortir de la foscor i arribar a la llum, ja que
com diu l’autora: “Escolta’t a tu mateix, de manera que
trobis el sender que mena cap a Déu dins les fràgils parets
de la teva humanitat”. 22 de maig 2017

JUNTA DAVALLAMENT
Aquest proper dilluns a les 20:30h. es reuneix la Junta de
la Confraria del Davallament, per tal procedir al canvi de
la presidència de la Confraria.

COLÒNIES I
RUTES
D’ESTIU,
ESPLAI
ESQUIROLS
I
RODAMONS
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.

D I F U N T S—D I F U N T S
Cada mes, un
grup més o
menys nombrós de persones, parteixen
d’aquets món
a l’eternitat.
En cada celebració de comiat, en el
Missa i Respons preguem
per elles, confiant en la paraula de Jesús, Ressuscitat, Ell que ens va dir:
Jo sóc la resurrecció i la vida. I és en la seva paraula de
ressuscitat que hi confiem, per això creiem en la vida eterna tal com recitem en el credo: crec en la resurrecció dels
morts i en la vida eterna. Per ells hem pregat i també preguem pels vius aquells que restem en aquest món i sentim
amb dolor la mort de les persones estimades. Reproduïm
aquí els noms dels que durant aquests últims mesos van
passar a la casa del Pare: Soledat Pedraza García, Juan
Perulero Iglesias, Antonia Ribé Gomà, Antonio Martínez
Terradez, Mercè Ferré Andreu, Joan Ma. Terrado Roca,
Josep Ma. Dalmau Casellas, Ma. Montserrat Pérez Gonzalez, Josefa Colorado Borrachero, German Panal Carrasco, Antonia Oliete Alquezar, Arturo Cebrian Rafales,
Rosa Ferré Amorós, Ma. Dolors Granero Martínez, Juan
Martínez Smachez, Rosario Golobart Gajon, José Morgades Vives, Hipólito Alfaro Rodríguez, Francesca Ruiz
Lopez, Carmen Peralta Lobera, Manel Isern Cavallé,
Delfina Ibañez Juni, Eduardo Pe. Barberà Benaiges, Ramon Massó Miró, Joaquin Martinez Diaz, Ma. Concepción López Urbano, Natalia Sánchez Alias, Herminia Cubillo Saurina, Ma del Pilar Llorente Rabanaque, Josefa
Guasch Fàbregas, Artur Vives Aguaviva, Antonia Ureña
Navarro, Joan Punsola AubiaFrancisco Romero Escribano, Basilisa Andreu Solé, Antonio Gallego Arenas,
Ma. Carmen Rodríguez Collado, Hortensia García Carnicero, Francisco Herrera García, Pedro Rodríguez Vazquez, Amparo de Bofarull Puigdengoles, Lucrecia Mateo
Hernando, Montserrat Fabra Fusté, Maria Gurí Avellaneda, Maria Amat Cucurull, Delfina Guillemat Español.

