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EL RISC
D’INSTAL·LAR-SE
Tard o d’hora, tots correm el
risc d’instal·lar-nos a la vida,
buscant el refugi còmode que
ens permeti viure tranquils, sense sobresalts ni preocupacions
excessives, renunciant a qualsevol altra aspiració. Havent
aconseguit ja un cert èxit professional, canalitzada la família
i assegurat, d’alguna manera, el
futur, és fàcil deixar-se agafar
per un conformisme còmode
que ens permeti seguir caminant
per la vida de la manera més
confortable. És el moment de
cercar una atmosfera agradable
i acollidora. Viure relaxat en un
ambient feliç. Fer de la llar un
refugi entranyable, un racó per
llegir i escoltar bona música.
Assaborir unes bones vacances.
Assegurar uns caps de setmana
agradables… Però, sovint, és
llavors quan la persona descobreix amb més claredat que
mai, que la felicitat no coincideix amb el benestar. Falta en
aquesta vida alguna cosa que
ens deixa buits i insatisfets. Una
cosa que no es pot comprar amb
diners ni assegurar amb una
vida confortable. Falta senzillament l’alegria pròpia de qui sap
vibrar amb els problemes i necessitats dels altres, sentir-se
solidari amb els necessitats i
viure, d’alguna manera, més a
prop dels maltractats per la societat. Però hi ha també una
manera d’«instal·lar-se» que pot
ser falsament reforçada amb
«tons cristians». És l’eterna
temptació de Pere, que ens sotja
sempre als creients: «plantar
tendes a la part alta de la muntanya». És a dir, buscar en la reli-

gió el nostre benestar
interior, eludint la
nostra responsabilitat
individual i col·lectiva en la consecució
d’una
convivència
més humana. I, tanmateix, el missatge
de Jesús és clar. Una
experiència religiosa
no és veritablement
cristiana si ens aïlla
dels germans, ens instal·la còmodament en la vida i ens allunya del servei als més necessitats. Si escoltem Jesús, ens sentirem convidats a sortir del nostre conformisme, trencar amb
un estil de vida egoista en el
qual estem potser confortablement instal·lats i començar a
viure més atents a la interpel·lació que ens arriba des dels
més desvalguts de la nostra societat. José Antonio Pagola

ANEM A LA
SAGRADA FAMÍLIA

El dia 21 d’octubre hi ha les
beatificacions dels 109 Missioners
Claretians, morts el 1936.
Qui vulgui venir que passi pel despatx. Només tenim 15 entrades.
Data límit per apuntar-se 15 de
setembre.
Si els participants tenim cotxe amb
tres cotxes es pot fer i ens repartim
les despeses del viatge i podem
aparcar més a prop de la Sagrada
Família. Dinar a un restaurant. Només ens caldrà pagar el dinar.

EL PETIT RAMAT
Ja ho deia la setmana passada, i no és invenció meva,
Jesús mateix els diu als deixebles: No tinguis por, petit
ramat, que el vostre Pare es complau a donar-vos el
Regne. (Lc 12, 32) i acaba aquests versets dient que
tindrem un tresor al cel, si aquest petit ramat ha sabut
practicar la caritat. Jesús ja s’adona que això de ser
grans multituds, no sempre serà així, i el que ens cal és
que els pocs o molts que formem el seu ramat oh siguem de cos i ànima. S’ha acabat el quedar bé, o el què
diran si faig o no faig. S’ha acabat: vaig allí, a la parròquia perquè “ara toca” batejar o fer la primera comunió. Hem de caminar perquè crec i si tinc dubtes demanaré auxili a qui em pot socórrer. Però caminarem dins
el camí de la fe i de l’Evangeli, caminarem dins una
comunitat que vol ser nova com sempre és nova la Bona Nova. I ho farem perquè cadascú ha fet aquesta opció de vida, ser seguidor de Jesús i ser-ho com cal, no a
mitges, ara sí, perquè toca, ara no perquè no em ve a
gust... L’evangeli de Jesús és molt radical, exigent:
Ningú que mira enrere quan ja té la mà a l'arada no és
bo per al Regne de Déu. (Lc9, 62). Sí, seguir Jesús,
demana mirar endavant, sense vacil·lar, en tot cas podem seguir-li les petjades i el ritme, però la seva invitació per ser apte pel Regne, és ser-ho de veritat. Mirar
enrere, no significa altra cosa que dubtar de la seva
gràcia, enyorança d’un passat. Posar la mà a l’arada és
com agafar el timó de la seva barca i lliurar-se mar endins, i si més no, amb l’arada a la mà, llaurar la terra
perquè la llavor que hi sembrarem sigui fecunda i doni
bons fruits i abundants.

No pas d’esquena

Des que tenim el nostre
menjador social, i estic
en contacte constantment
amb persones, algunes
d’elles “marginals” o sia
que la societat col·loca
fora del camí “normal”
he sovintejat el jutjat, els
mossos, els municipals,
els serveis socials, el
consell comarcal... he escoltat històries i narracions viscudes
de tota mena, he suportat enganys, mentides, però també
veritats de persones que obren el seu cor i s’expressen amb
llibertat perquè confien amb qui els escolta en aquell moment. No visc d’esquena a aquest món i a més a més he intentat trobar solucions que a vegades han estat prou difícils.
No m’hi he posat d’esquena, no, m’hi he posat de cara i a
vegades he plorat la desgràcia aliena en veure que no trobava
solució i encara la solució ha estat trobar llocs d’acollida,
magatzem de coses per poder solucionar-ne situacions precàries. No, no estic d’esquena a aquest món marginal, però
cada dia em demana més atenció i més proximitat. Penso que
el Senyor, té el seu rostre i la seva creu és aquest, jo m’hi
poso com un cirineu, de cara, no d’esquena. P. Joan

DIUMENGE XVIII DURANT L’ANY
Festa de la Transfiguració del Senyor
ORACIÓ INICIAL
Oh Déu, en la gloriosa Transfiguració del
vostre Unigènit, vau confirmar els misteris de la fe amb el testimoni de Moisés i
Elies i vau anunciar la meravellosa adopció dels vostres fills; feu que escoltem la
veu del Fill estimat i esdevinguem cohereus del mateix Rei de la glòria. Que amb
vós viu i regne per sempre. Amén.
SALM 96
El Senyor és el rei de la glòria
El Senyor és el rei. La terra ho celebra,
se n’alegren totes les illes.
Foscor i nuvolades vetllen entorn d’ell,
justícia i raó sostenen el seu tron.
Es fonen com cera les muntanyes
davant del Senyor de tota la terra.
El cel proclama la seva justícia,
i tots els pobles contemplen la seva glòria.
Perquè vós sou el Senyor;
l’Altíssim sobre tota la terra,
i excels per damunt de tots els déus.
PREGÀRIES
Pare, ens demanes que escoltem el teu Fill
estimat:
L’escoltem, Pare, però ajuda’ns a guardar el seu missatge dins el nostre cor i a
posar-lo en pràctica.
Pere i els companys Apòstols ja es volien
instal·lar al Tabor:
No és pas aquest el teu camí, Senyor, i
ens convides a baixar i estar amb la gent.
Pare, el teu Fill, Jesús, es “transfigura” i
manifesta la seva glòria:
Fes que pel sagrament que rebem i la
seva Paraula, també nosaltres siguem
renovats plenament.
Senyor som convidats per tu a anar pel
món i anunciar la teva Paraula:
Dóna’ns coratge, força i l’energia suficient per ser els teus animadors.
Senyor, des d’aquesta celebració d’avui,
recordem els nostres malalts:
Fes que els arribi la teva benedicció a
ells i a tots aquells que els serveixen.
En aquests dies de vacances i calor:
Et preguem per tots els qui estan sense
feina, que trobin camins al seu problema
i amb ells siguem solidaris.
ORACIÓ FINAL
Que els aliments celestials que hem rebut,
Senyor, ens transformin en la imatge i
semblança d’aquell que en la seva gloriosa Transfiguració es va manifestar en tot
el seu esclat. Amén.

SOLIDARITAT
Després de l’ensurt d’haver de parar les obres del
nou menjador La Taulada, (dijous passat a la tarda)
i havent fet les gestions oportunes, aquest mateix
dilluns dia 31, rebíem el vist i plau de l’Ajuntament.
Agraïm a tots l’esforç per a tornar a la “normalitat”
i a la Regidoria corresponent de l’Ajuntament que
ha estat al cas de tot. La feina s’acumula per no
endarrerir gens el projecte i un bon equip hi treballa
cada dia, confiant que quan més aviat millor podem
oferir els serveis al nou menjador social La Taulada.
Aquest mes de juliol hem recollit de la Caixeta de
La Taulada, i altres donatius 730’00€. A tots agraïm la vostra generositat.

Per les obres de La Taulada hem rebut
3.000€. De la LEAR,
4.000€. Un conveni amb Humana
(els contenidors de roba)
1.500€. La Caixa
1.000€. Un donatiu personal
10.000€. Ajuntament de Valls
Un càlcul aproximat dels costos de la nova instal·lació seran d’uns 75.000€
Comptem també amb les aportacions dels socis que
cada mes, trimestre o anual ingressen al nostre
compte.
S’està projectant també algun concert musical a
favor de La Taulada on tots i com cada any hi
col·laborem.
També comptem amb algunes aportacions més,
amb les quals confiem d’aconseguir.

El Papa demana eradicar la
plaga “aberrant i criminal” del
tràﬁc de persones

1. Tràﬁc de persones
El diari The Guardian (23 de juliol de 2017) ha publicat que almenys nou persones van ser trobades
mortes i altres 20 rescatades en condicions extremes, en un contenidor de tractors en l'estacionament de Walmart, Sant Antonio, Texas. Les víc mes eren portades des de Mèxic cap a EUA.
El tràﬁc humà esdevé diàriament al nostre al voltant i a tot el món. Les persones són presa fàcil
per al tràﬁc en gran part a causa de l'analfabe sme, la desocupació, l'erosió dels valors familiars,
l'abús dels mitjans de comunicació, la creixent
divisió econòmica entre països rics i pobres, la
globalització, la liberalització econòmica, els conﬂictes civils i militars, el creixement de la població,
la delinqüència transnacional, l'escassa aplicació
de la llei i la corrupció per part dels encarregats de
fer complir la llei.
(Traﬃcking in Women and Children, Workshop
and informa on kit, by JPIC Roma.)
Després de la II Guerra Mundial ﬁns a l'actualitat,
el món s'enfronta al major moviment de refugiats
i emigrants. En aquestes circumstàncies, els països
de des nació solen reforçar les seves lleis d'immigració fent-les més estrictes, mentre que la migració il·legal i la tracta de persones creixen desmesuradament. En el recent succés de Sant Antonio,
Texas la gent va morir a causa de la calor i l'esgotament dins del contenidor que havia passat la
frontera de Mèxic i Estats Units. Segons l'Informe
Global sobre Tracta de Persones en 2016, no hi ha
país immune a la tracta. Entre les víc mes de la
tracta, les dones representen el 51 %, les nenes el
20 %, els homes el 21 % i els nens el 8 %. L'informe
mostra que va haver-hi un augment en la tracta
d'homes de 13 % en 2004 a 21 % en 2014. La tracta manté en alça l'explotació sexual, el treball forçat, la mendicitat, els matrimonis forçats, la producció de pornograﬁa, el tràﬁc d'òrgans, etc.

No em recorda?
Hola Pare Joan, no em
recorda? Em va casar i ha
batejat el meu fill! Això va
ser visitant un lloc determinat de Valls i la noia
que em va obrir la porta
em diu això. Vaig intentar
donar voltes al meu “disc
dur” del cervell però no
acabava de recordar-ho.
De totes maneres ens vam
saludar ben efusivament
com manen els cànons en
aquestes circumstàncies.
Han anat passant els meus
dies a Valls, 18 anys fa
aquest estiu, que són molts
i naturalment no puc pas
recordar moments que van
ser importants per a alguns, com és un casament,
o un bateig, o la festa de la
primera comunió, o si voleu fins hi tot una defunció, però que passant els
dies es van difuminant en
el record. Alguns d’aquests moments et queden
més gravats a la ment per
alguna circumstància especial, familiar i significativa, potser per una freqüència en algun tracte més
pròxim. Llavors el meu
disc dur refresca immediatament el record. Però
quan després de fer una
mica d’esforç mental i no
ho recordes, em sap greu,
m’ho prenc amb bon humor, faig alguna broma i
continuem caminant. La
vida no passa en va, i cada
dia s’afegeix a un altre i fa
que tot s’allargui. Hi ha
molts
records, molts,
molts, que he viscut i que
encara vaig vivint, només
prego Déu que en reviure’ls em portin el bon regust d’allò que és agradable, i si el record és una
mica tens, segurament voldrà dir que hi va haver una
lluita a favor d’alguna causa, la causa del Regne. El
tracte amb les persones és
el tracte humà amb el qual
fem la vida de cada dia. El
tracte passat, ha d’estar
superat sabent corregir els
errors que la mateixa vida
ensenya, però si ho faig
amb cordialitat, tinc al
meu favor que el record de
l’altre, quan em vegi, sigui
agradable i em torni a saludar. P. Joan

