MÀRTIRS
CLARETIANS

DIGUEM NO!
PRIMERES COMUNIONS
Continuem les celebracions festives amb les famílies. Dissabte una dotzena de nens i nenes
rebien el Sagrament del Pa, i diumenge deu més també hi van participar. El Santuari es vesteix de festa aquests dies i amb tota la comunitat fem present les paraules de l’evangeli que
corresponen a cada diumenge. Aquest diumenge passat recordàvem l’Ascensió de Jesús,
aquest retorn al Pare, per enviar-nos el seu Esperit que d’una manera solemne com a Pentecosta recordem aquest diumenge 4 de juny.

DIES DE PRIMERES
COMUNIONS
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.

Un dia d’aquests passats, vaig
poder veure per TV3 l’últim
dels recitals de Raimon que
va oferir al Palau de la Música. El seu llarg repertori va
omplir les més de dues hores
de recital amb un públic que
omplia de gom a gom el Palau. Mentre el cantat de Xàtiva, amb una veu potent, tot i
la seva edat dos anys més que
jo, feia retronar aquella gran
sala i els aplaudiments escardaven les parets i columnes.
Se’t posava la pell de gallina
mentre anava desgranat amb
el cant i ben acompanyats per
quatre músics que semblaven
deu. Hi havia cançons que
prou sabia ell el significat i el
missatge que portaven, un
missatge que encara està en
ple vigor, i que desfermava el
públic que dempeus aplaudia
amb força cada vegada més.
Salvador Espriu, Ausiàs
Marc... i moltes altres lletres
que ell havia fet ressonar per
les nostres places dels nostres
pobles. Recordo emocionat el
Diguem NO! “nosaltres no
som d’eixe món...” amb la
seva pronuncia valenciana,
que ens hi agafàvem tots. No,
nosaltres no som d’eixe món:
un món de corrupció, d’esclavatge, d’un món de mentida i
engany, un món que mata i
destrueix el més feble i el que
lluita per la seva llibertat, per
la seva llengua; no, nosaltres
no volem ser d’eixe món. El
cantant va voler acabar amb
el cant que, ell mateix va dir,
havia començat la seva cursa
de cantant durant aquest
llargs anys. El vent, tot el
públic el va acompanyar enfervorit i quan ell va marxar
de l’escenari, llarga estona
aplaudiments fins que Raimon torna a sortir només per
acomiadar-se, ja havia cantat
prou, era hora de plegar, algunes veus li reclamaven que no
plegués, però ell ja va dir que:
he signat el final. Enhorabona
Raimón, vas ser en la nostra
joventut, un punt de referència de lluita a través d’allò
que tu tant bé feies que era el
cant, un cant que denunciaves
allò mateix que encara estem
denunciant, però que ja hem
fet un bon tros de camí. Gràcies. P. Joan
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Quan

els deixebles estan reunits, quan estan pel mateix, sigui
per por del món exterior, sigui
perquè es troben en pregària i
súplica, llavors se'ls apareix el
Senyor ressuscitat i, llavors precisament, els és comunicat el do
de l'Esperit. La desgràcia uneix;
l'enemic exterior genera solidaritats interiors, fins i tot el sentiment compartit de culpa genera
compunció comunitària. Quan
una comunitat se sent petita,
atemorida, pecadora i humil,
llavors s'està preparant per rebre
la Gràcia. És l'Esperit de Déu el
que més necessiten les nostres
comunitats i les persones que les
formem. «No em prengueu, Senyor, el vostre sant Esperit»,
diem quan recitem el salm 51.
¿Què és l'Església, la comunitat
de creients, o qualsevol comunitat dintre seu, sense el do de
l'Esperit Sant? Doncs un grup
atemorit, trist, desesperançat,
deprimit, rutinari, endogàmic,
conservador, ritualista, inexpressiu. Quan moltes persones estan
en un lloc amb les portes i finestres tancades, l’ambient s’enrareix i s’empudega. Això ens
passa quan constituïm comunitats tancades, desconnectades de
la realitat. L'esdeveniment de la
Pentecosta va sorprendre una
comunitat que s'estava deteriorant a marxes forçades i, potser
per això, suplicava a Déu. Déu i
el seu Fill ressuscitat Jesús van
fer valer el seu amor a la comunitat. Es van fer presents enmig
d'ella. L'evangelista Joan ens diu
que va ser Jesús, mentre que
l'evangelista Lucas, autor dels
Fets dels Apòstols ens diu que
va ser directament l'Esperit

Sant. El Senyor ressuscitat i l'Esperit
irrompen dins
l'espai tancat
i aclaparador
del Cenacle.
Jesús va alenar damunt
d’ells. De la
mateixa manera que a l'inici de la Creació,
el Creador va alenar i l'ésser
humà va esdevenir vivent. Fa el
mateix aquest Jesús recreador.
És una comunitat inquieta, sense
pau. El Senyor els transmet la
pau i l'alegria. Els transmet reiteradament la pau. I a més els
anuncia que enviarà l'Esperit
damunt d’ells. Ho fa com el
Creador. Alenant damunt d’ells.
Perquè el Vent de Déu neix de
la boca del Senyor Ressuscitat.
Jesús expira l'Esperit. L'Esperit
és força que acaba amb els mals
esperits, en els deixebles i en els
altres. Pentecosta és l'inici de la
Gran Santificació del Món. Segons el relat de Fets l'Esperit
irromp en el Cenacle com una
ventada impetuosa, com una
remor estrepitosa, com unes flames de foc que es distribueixen i
col·loquen sobre cadascun dels
presents. L'Esperit omple «tota
la casa». «Tots» queden plens
de l'Esperit. L'escena està descrita amb un simbolisme dinàmic, intens. L'Esperit ho remou
tot, ho encén tot. Suscita estupor. Si el Senyor ressuscitat
transmet la pau, quan l'Esperit
alena sobre els Deixebles, els fa
entrar en la guerra: no he vingut
a portar la pau, sinó la guerra;
he vingut a calar foc a la terra i
¿què vull sinó que cremi? D'aquesta manera, l'Esperit del Senyor desestabilitza la comunitat,
la força a obrir finestres i portes,
la llança al carrer, a una missió
que s'inicia a Jerusalem però
arribarà fins als confinis de la
terra, s'inicia en aquell moment
precís però durarà fins a la fi
dels temps.
(José C-R. García Paredes, cmf)

21 octubre
El gran sacerdot i tots els
seus partidaris, del grup
dels saduceus, portats per
la gelosia, van detenir els
Apòstols i els tancaren a
la presó pública.
(Fets 5, 17-42)

La persecució ja ve de
lluny, aquest relat dels
Fets del Apòstols és només una petita part del que
s’exposaven els Apòstols si predicaven l’Evangeli de
Jesús. Eren perseguits, ultratjats, empresonats, fins a la
mort, però ells no paraven de testimoniar la Bona Nova, per la qual el Senyor els havia escollit d’entre el
poble. Ells havien deixat escrit les paraules del Mestre
de Natzaret: Feliços vosaltres quan, per causa meva,
us insultaran, us perseguiran i escamparan contra
vosaltres tota mena de calúmnies! Alegreu-vos-en i
celebreu-ho, perquè la vostra recompensa és gran en
el cel. També així van perseguir els profetes que us
han precedit.(Mt 5, 11-12)
Els nostres màrtirs, no els va passar cosa semblant? El
context politicosocial en que vivien en aquells anys del
segle XX, ells van sacrificar les seves vides en aquella
persecució religiosa. Molts d’aquest Missioners Claretians eren encara joves, alguns a punt de ser ordenats
sacerdots, amb un somni al seu pensament: anar arreu
de la terra a anunciar el nou Regne. No ho van poder
fer, però sí, que han deixat una petjada ferma de fidelitat a l’Evangeli de Jesús i a la seva vocació missionera.
Empresonats, maltractats, torturats, temptats d’abandonar la seva fe, ells no van escoltar els afalacs que els
feien i van preferir la mort del cos, i el sacrifici de la
pròpia vida. Ara són Missioners testimonis de fidelitat.
El 21 d’octubre seran reconeguts per l’Església com a
Beats, pas previ a Sants.

“XAUXA”AL PRINCIPAL

Dimecres al vespre va tenir lloc al Teatre principal l’obre ZURRACAPOTE. El grup juvenil de teatre Xauxa,
ho va portar a terme amb molta animació fent gaudir el
públic que omplia la sala amb esclat de riure i forts
aplaudiments. Tots vam sortir rient i contents de l’estona passada a més, sabíem que col·laboràvem amb una
obra social com és La Taulada. Des d’aquí agraïm al
grup Xauxa i la seva directora la Sra. Lina pel seu esforç i la seva generositat. En sortir vam compartir una
estona amb els “comediants” agraint-los aquella bona
estona que ens van fer passar. Moltíssimes gràcies.

El proper diumenge dia 11 a la Missa de les 11’30h. farem la SANTA UNCIÓ als malalts que ho demanin.

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

FESTA DE LA PENTECOSTA
CANT D’ENTRADA
L’Esperit del Senyor vindrà a vosaltres.
No tingueu por d’obrir de bat a bat
el vostre cor, al seu amor.
Ell transformarà les vostres vides,
us donarà un cor per estimar;
serà foc que purifica força en l’actuar.
Ell transformarà les vostres penes,
us sabreu fills seus ben estimats;
vostre cor obriu joiosos a la llibertat.
Ell enfortirà tota feblesa,
us dirà com heu de pregar;
posarà en els vostres llavis paraules de bondat.
Ell canviarà tota tristesa.
Pel gran goig de la fraternitat;
vostre cor obriu joiosos a la llibertat.

Per la pau del món.
Per la solidaritat, la justícia i el benestar.
Per una fraternitat universal.

ORACIÓ FINAL
Jesús, Senyor,
ens has enviat el teu Esperit
que –com ventada impetuosa–
empeny la nostra barca mar endins.
Dóna’ns el coratge que ens cal
perquè gosem desplegar les veles
davant la força del teu Esperit.
Perquè recordem i entenguem
tot el que Jesús ens ensenyà:
obre el nostre cor al teu Esperit!
Perquè siguem capaços de «palpar»
la teva presència enmig de nosaltres:
obre el nostre cor al teu Esperit!
Perquè no ens tenalli la por
ORACIÓ INICIAL
davant un món que et desconeix:
Pare, tu que ets font de vida, dóna'ns la gràcia de res- obre el nostre cor al teu Esperit!
pondre a la crida del teu Fill Jesús que ens ha fet
Dóna’ns el coratge que ens cal
amics seus. Fes que seguint-lo a Ell, el nostre mestre i perquè sense pors ni recances
pastor, visquem el seu manament nou i ens mantinobrim el nostre cor al teu Esperit.
guem en el camí de la veritat. Per Jesucrist el teu Fill i
CANT FINAL
Senyor nostre. Amén
SALM 103
Beneeix el Senyor, ànima meva,
no t’oblidis mai dels seus favors.
Beneeix el Senyor, ànima meva.
Senyor, Déu meu, que n'ets, de gran!
Que en són, de variades, Senyor, les teves obres!
Totes les has fetes amb saviesa.
La terra és plena de les teves criatures.
Si els retires l'alè, expiren
i tornen a la pols d'on van sortir.
Quan envies el teu alè, reneix la creació
i renoves la vida sobre la terra.
Glòria al Senyor per sempre!
Que s'alegri el Senyor de la seva obra!
Que li sigui agradable aquest poema,
són per al Senyor aquests cants de goig.
PRREGÀRIES
Per l’Església, i tots els nostres pastors.
Per les diverses comunitats cristianes.
Per tots el missioners i missioneres.
Cantem: Escolteu Senyor la nostra pregària
Per les nostres famílies.
Pels nostres malalts.
Pels qui estan al seu servei.
Pels treballadors del camp i la ciutat.
Per les nostre industries.
Pels nostres comerços.
Pels qui estan a l’atur.
Pels que han d’emigrar.
Pels marginats.
Pels qui governen.
Pels qui treballen al servei dels ciutadans.
Pels mestres i educadors.

L’Esperit de Déu omple l'univers/ Esperit d’Amor que, que ens
guarda tots en la unitat/ L’Esperit de Déu omple l'univers/
Esperit d’amor que ens dóna la força d’estimar.

NOTÍCIES-NOTÍCIES-NOTÍCIESA 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.

GRUP BÍBLIC
En la nostra passada trobada seguírem amb el llibre del profeta Zacaries. Hi trobem
que el poble de Déu, vivint contràriament als consells que a través del profeta havien rebut, patia realitats molt negatives. El Senyor va permetre aquesta
crisi perquè necessitaven correcció, escoltant el seu
missatge, les coses milloraven i Déu vesà la seva
misericòrdia envers ells, esdevenint la salvació de la
nació i protegint-los perquè cap tirà els tornés a envair.
Si permetem que el Senyor transformi les nostres
vides, serem la transparència del seu missatge i els
demés s’aproparan a nosaltres.
Acabem fent pregària amb les paraules del profeta
Isaïes, emplaçant-nos pel proper dia 10 de juny.

Oh Déu meu! Oh Déu meu!/ Amb l’impuls del teu amor volem bastir/ un món nou, on regni la Pau, l’Amor i el Bé.

- TA U LA D A- TA U LA D AL’acomodació del nou menjador s’hi està treballant, confiem que
ben aviat puguem portar-ho a terme. Són moltes les coses que s’hi
ha de fer i no val a badar. I també confiem amb iniciatives com ara
el grup de Teatre Xauxa que han presentat una obre de teatre al
Principal a favor de La Taulada, i que han recollit 530€ De la caixeta per La Taulada aquest mes de maig s’han recollit 800€. Una
vegada més agraïm totes les persones que cada més fan així el seu
donatiu.

VOLUNTARIS-ES per La Taulada
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.

CÀRITAS
TROBADA DE VOLUNTARIS/ES
Dia 8 de juny, proper dijous, a les 18:30h. a Alcover hi haurà la
trobada anual de Voluntaris/es del nostre Arxiprestat. Tots els
qui pugueu mireu de ser-hi, és una estona molt agradable de
convivència.

POLSERES SOLIDÀRIES
A l’entrada trobareu unes polseres solidàries que són fetes per la
lluita contra la violència de gènere. En podeu agafar i deixeu a la
caixeta la vostra aportació. Gràcies...

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.

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.

GERMÀ FERRAN
SAPERAS CMF
Ferran Saperas Aluja va néixer a Alió (Tarragona) el 8 de
setembre de 1905. Quan tenia
set anys, va morir el seu pare,
don Josep Saperas, i la família
es va quedar sense els ingressos de paleta amb que la mantenia. En complir els 15 anys, Ferran va marxar a Valls
(Tarragona) i Barcelona per treballar de cambrer d'hotel i de
dependent d'un comerç.
Va fer el servei militar a Barcelona, prop del Santuari del Cor de
Maria, regit pels Missioners Claretians. Sempre que l'hi permetien les obligacions militars, Ferran assistia a aquest Santuari.
Aleshores va començar a sentir el desig d'ingressar en una comunitat religiosa, si no per estudiar, perquè la seva edat ja no ho
permetia, almenys per servir en ella com a criat. Va ser acceptat
a la Congregació, no com a criat, sinó com a Germà missioner.
El seu ingrés es va produir a finals de 1928.
Una vegada realitzats els anys de formació, va ser destinat a
Cervera, a la comunitat de la Universitat. Cada dia creixia en ell
la pietat amb que havia estat agraciat des de nen. A més d'assistir als actes d'oració de la comunitat, de participar en la missa i
combregar, feia freqüents visites al Santíssim, realitzava l'exercici del Viacrucis i resava les tres parts del rosari. Al costat de la
pietat es va desenvolupar en el Germà Saperas l'amor a la vocació i a la congregació Claretiana. Solia dir: “podem donar les
degudes gràcies a Déu pel benefici de la vocació”. No obstant
això, la nota mes característica de la seva espiritualitat va ser la
seva bona disposició per al treball i el zel missioner amb que ho
va exercir. Complia els seus càrrecs amb diligència, neteja, ordre i amb una empremta evangelitzadora.
Estava encarregat de la porteria quan el 21 de juliol de 1936 els
117 claretians de Cervera van haver de dispersar-se precipitadament. El Germà Ferran es va dirigir a la comunitat de Solsona
amb el grup més nombrós. Però van haver de dispersar-se pel
camí. Després de rodar per diverses masies de la comarca, i treballar a la casa del senyor Rigués de Montpalau, va haver de
marxar cap a la finca d'un altre amic, el senyor Bofarull. Va ser
detingut en el matí del 12 d'agost. Una vegada que va manifestar
la seva condició de religiós, va ser sotmès a tota classe de provocacions i vexacions contra la castedat. Finalment, després de
quinze hores de sofriments, perdonant als seus botxins, va morir
afusellat a les portes del cementiri de Tàrrega (Lleida). Era ja el
13 d'agost de 1936.

BATEJOS - BATEJOS - BATEJOS

Durant aquests últims mesos han rebut l’Aigua del Baptisme els infants: Héctor González Olmos, Berta González
Olmos, Janire Garcia Velázquez, Ylenia López Velázquez, Júlia Figuerola Jové, Ariadna Ripollès Bedón, Megan Rua Gómez, Oriol Sánchez Garcia, Berta Martí Oliver, Roc Martí Oliver, Carla Miralles Maried, Sergi Miralles Maried, Raul Beliuse Gallego, Íria Guerrero Paga,
Alba Hernando Tuset, Noa Sánchez Sendrós, Xènia Ayala Samaniego, Maria C. L. Roca Ruiz, Jan Ferran Checa, Gerard Fernández Onieva, Héctor Vives Marin, Paula Muñoz Martínez, Júlia Mateu Martos. A tots ells els
hem posat sota la protecció de la Mare de Déu del Lledó,
perquè tinguin salut i llarga vida i no abandonin mai la seva maternal devoció.

