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QUÈ DIEM,
NOSALTRES?
També avui Jesús ens dirigeix
als cristians la mateixa pregunta
que va fer un dia als seus deixebles: «I vosaltres, qui dieu que
sóc?». No ens pregunta només
perquè ens pronunciem sobre la
seva identitat misteriosa, sinó
també perquè revisem la nostra
relació amb ell. Què li podem
respondre des de les nostres
comunitats? ¿Ens esforcem per
a conèixer cada vegada millor
Jesús o el tenim «tancat en els
nostres vells esquemes avorrits»
de sempre? Som comunitats
vives, interessades a posar Jesús
en el centre de la nostra vida i
de les nostres activitats o vivim
estancats en la rutina i la mediocritat? ¿Estimem Jesús amb
passió o s’ha convertit per a
nosaltres en un personatge gastat al qual seguim invocant
mentre en el nostre cor va creixent la indiferència i l’oblit? Els
qui s’acosten a les nostres comunitats, ¿poden sentir la força
i l’atractiu que té per a nosaltres? Ens sentim deixebles de
Jesús? ¿Estem aprenent a viure
amb el seu estil de vida enmig
de la societat actual o ens deixem arrossegar per qualsevol
reclam més desitjable per als
nostres interessos? ¿Ens és
igual viure de qualsevol manera
o hem fet de la nostra comunitat
una escola per aprendre a viure
com Jesús? Estem aprenent a
mirar la vida com la mirava ell?

¿Mirem des de les nostres comunitats els necessitats i els
exclosos amb compassió i responsabilitat o ens tanquem en
les nostres celebracions, indiferents al sofriment dels més desvalguts i oblidats: els qui van
ser sempre els predilectes de
Jesús?
¿Seguim
Jesús
col·laborant amb ell en el projecte humanitzador del Pare o
seguim pensant que el més important del cristianisme és preocupar-nos de la nostra salvació?
¿Estem convençuts que la manera millor de seguir Jesús és
viure cada dia fent la vida més
humana i més joiosa per a tothom? Vivim el diumenge cristià celebrant la resurrecció de
Crist? ¿Creiem en Jesús ressuscitat, que camina amb nosaltres
ple de vida? Vivim acollint a les
nostres comunitats la pau que
ens va deixar en herència als
seus seguidors? Creiem que
Jesús ens estima amb un amor
que mai no s’acabarà? Creiem
en la seva força ressuscitadora?
Sabem ser testimonis del misteri d’esperança que portem dins
nostre? José Antonio Pagola

FESTA DE
LA MARE
DE DÉU
DEL
LLEDÓ
8-9-10 DE
SETEMBRE

Dia 8 diada de la
Festa, el Santuari
estarà obert tot
el dia i a les 20h.
hi haurà Vespres
de la Mare de
Déu i Missa.
Dia 9 Dissabte a la Missa Vespertina de les 20h.
Amb les vespres de la Mare de Déu.
Dia 10 Diumenge a la Missa de les 11’30 farem
l’ofici solemne i després un vermut a la sala
Claret.
Predicarà aquest Tríduum el P. Jaume Sidera
cmf de la Comunitat Claretiana de Lleida.

Vegeu els cartells a l’entrada.

Solidaritat des del Lledó

HORARIS D’ESTIU

Hores de despatx parroquial: de dilluns a divendres a
les 7 de la tarda
(una hora abans de la Missa de 8)

Les Misses són:
Dies feiners a les 20h.
Fes us a les 11:30h. i 20h.
Mones r de les Mínimes:
feiners a les 8 del ma i fesus a les 10h.

Tant divendres dia 18 com dissabte dia 19, en les celebracions de la Missa Vespertina cada participant en
entrar al Santuari del Lledó, era convidat a encendre un
llantió i posar-lo al peu de l’Altar i davant de la Mare
de Déu del Lledó. A terra del presbiteri hi havia unes
paraules escrites que ens recordaven els camins de l’amor, pau, fraternitat, llibertat, tolerància, perdó, respecte... i sentir-nos solidaris amb les víctimes dels
atemptats a Barcelona i Cambrils. El celebrant ens recordava, que la venjança ha d’estar lluny del pensament i tota acció del cristià, que el perdó és una de les
consignes més clares que Jesús, el Mestre de Natzaret,
ha inculcat als seu seguidors, això no treu que es lluiti
contra la injustícia i tot allò que provoca i porta el mal.
Només vencerem el mal amb el bé. Vam acabar la celebració amb la pregària coneguda de Sant Francesc
d’Assis: Senyor, fes de mi un instrument de pau: que
on hi hagi odi hi posi amor, on hi hagi ofensa i posi
perdó, on hi ha mentida hi posi veritat, on hi hagi tenebra hi posi llum. Una bona colla de llantions van cremar tota la nit.

DIUMENGE XXI DURANT L’ANY
ORACIÓ INICIAL
Oh Déu, que uniu els cors dels fidels en un
sol anhel, concediu als cristians de tots els
pobles que estimin allò que maneu i desitgin allò que prometeu, perquè enmig de les
coses inestables d’aquest món els nostres
cors es mantinguin ferms allí on es troba
l’alegria veritable. Vós que viviu i regneu
per sempre. Amén.

SALM 137
Senyor, cantaré tota la vida
els vostres favors.
T'enalteixo amb tot el cor, Senyor,
et vull cantar a la presència dels àngels.
Em prosterno davant el santuari.
Enalteixo el teu nom,
perquè estimes i ets fidel.
Quan jo t'invocava, m'has escoltat,
has enfortit la meva ànima.
El Senyor és excels,
però es mira els humils, mentre que coneix
els altius de lluny estant.
El teu amor perdura sempre, Senyor!
No abandonis l'obra de les teves mans!

INSCRIPCIONS A LA
CATEQUESI FAMILIAR
Recordem.

Que a partir de la primera setmana
de setembre ja iniciem les inscripcions a la Catequesi Familiar de la nostra Parròquia. Podeu venir durant totes les tardes i a la part del matí de 9
a 11h.
Recordem a les famílies cristianes la necessitat
d’acompanyar els nostres fills i filles a fer aquesta experiència de fe, de celebració, de participació amb la comunitat creient i així els nostres
petits aniran descobrint els valors de la nostra fe
i les arrels de la nostra vida.

EL SANTUARI OBERT
Des de la primera setmana de setembre tornarem
a deixar el Santuari obert tot el matí a partir de
les nou fins al migdia. És una manera de poder
acostar-nos al Senyor i deixar allí la nostra pregària. Amb el grup de persones acollidores es va
fer la valoració d’aquest mig any, i tots vam
acordar de continuar i mantenir el santuari obert,
d’aquesta manera sempre hi ha la persona que
podrà entrar.

PREGÀRIES
Senyor, mentre camines amb els deixebles
els vas ensenyant qui ets:
Fes que mai oblidem la teva identitat de
Fill de Déu.
Et preguem pel nostre papa Francesc el
successor de Pere:
Que no li falti mai la força del teu Esperit
Sant per acompanyar el teu ramat.
També et preguem pel nostre Bisbe
i Pastor, Jaume:
Que el seu testimoniatge sigui sempre la
teva Paraula, que és la Llum.
Et preguem també Senyor, pels Missioners
i Missioneres, pels Sacerdots:
Que a exemple dels Apòstols acompanyin
la Comunitat Cristiana fins a tu.
Fem present, Senyor a les nostres famílies i
els seus malalts:
Que no els falti la teva benedicció i la teva
gràcia que els ompli de pau.
Més encara Senyor,
et preguem pel nostre país:
Que visquem en pau, respecte vers la llibertat i a la nostra identitat.
ORACIÓ FINAL
Senyor, si et dic qui ets, tu em diràs qui
sóc, pronunciaràs el meu nom nou, que el
Pare ha pensat per a mi. Revelaràs la meva
identitat de fill de Déu i membre del teu
Cos, desvetllaràs la meva vocació, la missió que tinc encomanada per al creixement
del teu Regne. Et prego per tota l’Església,
sostinguda per la fe de Pere i dels seus successors, el bisbe de Roma. Que ben fidels a
la teva voluntat, siguem sempre porta oberta i mai un obstacle, perquè tothom et pugui conèixer i experimentar el teu amor.
Que aportem sentit d'esperança i felicitat a
un món que tant ho necessita. Amén.

LA TAULADA
És la nostra obra social, i és des d’aquesta institució que arribem a moltes persones necessitades,
no només pels aliments que els oferim, sinó també per la proximitat que tenim amb ells. A més
dels altres serveis que oferim al menjador. El
món de la pobresa és complexa, no poder disposar de diners en aquell moment que ho necessites
i si és una realitat constant porta a la persona a
sentir-se malament i a cercar-los com sigui allà
on sigui. No es tracta d’una adició, sinó d’una
necessitat vital, ets pare, mare, has de pagar al
llum i te la tallen si no ho fas, has de pagar l’aigua i la tallen si no pagues, s’ha acabat el gas i no
pots cuinar perquè no pots comprar una altra
bombona. T’han receptat un remei pel fill i no el
pots pagar, i així vas fent cada dia una llarga llista
de dies fins quan? No pots menjar bé perquè no
pots comprar allò més normal que compraries,
llavors cerques recursos que et donin solucions.
Has tirat “currículums” a deu-mil llocs, i tan dic
que ja et trucaran, però després de més d’un mes
encara no tan trucat i a més el teu mòbil se l’hi ha
acabat el crèdit i encara que et truquin ja no funciona o l’has hagut de vendre per comprar quelcom.
És poc, però des de La Taulada, apaivaguem una
mica aquesta desesperació.

MENJADOR OBERT
La feina continua a tot ritme, tot fa pensar que
anem una mica endarrerits.
A partir del dilluns dia 4 de setembre tornarem a
donar aliments als usuaris que heu anat venint,
encara que no podrem pas cuinar, ja que s’està
muntat els fogons i la resta.

UNA TERRA
NOVA
No cal pas dir, de què està
parlant aquests dies la
gent en els nostres carrers
i places de totes les nostres poblacions. A flor de
pell està encara la tristesa
que envaeix els cors per
l’acció terrorista a Barcelona i Cambrils. Dissabte i
Diumenge passats en vam
fer referència de reflexió i
pregària a totes les Misses. Tots sentim indignació i alhora impotència i
ens preguntem, què podem fer? La població més
propera ofereix llantions
encesos, cartellets amb
frases i tot allò que el nostre pensament i el nostre
sentiment ens sembla oportú de fer, en el marge
de les nostres limitacions,
per sentir-nos a traves dels
gestos ben solidaris amb
les víctimes. No tinc por!
Va ser el crit unànime i
espontani de la multitud,
que es manifesta en els
mateixos llocs dels fets.
A mi se’m va ocórrer,
d’encendre uns llantions
acompanyant unes paraules que mai estic cansat de
pronunciar i transmetre als
infants i a les nostres famílies, són les paraules
que fonamenten el nou
Regne que Jesús ens ha
vingut a portat; Amor,
bondat, justícia, pau i perdó. Tant de bo tota la humanitat fes l’esforç per a
gravar dins el cor aquestes
paraules i acompanyar-les
amb els fets que li pertoquen. Una terra nova l’aconseguirem si sembrem
aquests valors i més, al
cor de tots i fem fora tota
venjança, odi, marginació,
pobresa, que destrueix la
vida. Quan en el NT es
parla d’un cel nou i d’una
terra nova, entrem en el
marc de les Benaurances
de Jesús. Que acaba dient:
i la gent veient les vostres
bones obres glorificaran el
Pare del Cel. El Senyor,
ha posat a les nostres
mans el “construir” aquesta terra nova, fer-la possible i ho serà si tots, tots i
tots hi col·laborem.
P. Joan

