AMB
LLÀGRIMES
Una

INSCRIPCIONS
Durant tot el mes de setembre: matí de 9 a 12, tardes de 16 a 19.
Recordem a les famílies que la Catequesi Familiar és un moment important d’orientació i creixement dels nostres fills i filles i alhora una oportunitat perquè els
adults, refresquem la memòria i la fe en el Senyor i agafem consciència que som
comunitat cristiana. L’objectiu de la nostra catequesi és aquest d’ajudar a les famílies a fer junts aquest camí amb els fills i la comunitat.

COM ESTEM DE COMPTES AL LLEDÓ
Recordeu que es va arreglar la teulada dreta del Santuari i totes les dependències on hi ha sales de catequesi, i esplai, fent el terrat i així deixa passar la llum pels vitralls. L’any entre el 2015-16 es va refer tota
la façana del Santuari des de dalt la campana fins a tocar les escales, refent la rosassa, recuperant el rellotge de sol i restaurant la imatge de la Mare de Déu. Això va tenir els seus costos que amb uns crèdits
al banc anem pagant encara, amb les aportacions de tots nosaltres, socis i col·lectes i un ajut puntual municipal i de l’Arquebisbat.
DESPESES:
Pagaments de tres crèdits:
818,98€
Subministraments de Llum:
592,94 (mitjana mensual)
Aigua:
151,94
“
Publicacions:
Full parroquial, revistes:
271,02
Aportació diocesana al fons comú: 454,00
Total:
2.288,12
Despeses Parroquials:
Administració, papereria
reparacions...
606,79
CÀRITAS:
Ca. Acollida, pis, ajudes diverses 1.331,82
Total
1.938,61
INGRESSOS:
Col·lectes: (mitjana mensual)
Quotes fixes socis:
Donatius anònims:
Lampadaris:
Total:
Altres ingressos:
Funerals, bateig, altres:
Altres donatius:
Càritas, caixeta:
Total:

943,42
501,17
536,61
155,61
2.136,81
1.090,00 (mitjana mensual)
695,00
“
178,00
“
1.963,00

En els crèdits tenim aquest capital
pendent de pagament de les quotes mensuals:
Teulada dreta del Santuari:
Capital pendent: 15.954,06 €
Obres façana:
Capital pendent: 23.276,65 €
Més algun serrell que acabarem
de pagar aquest últim semestre,
de 5.000€

Val a dir que la Catequesi Familiar entre ingressos i despeses resta equilibrat, com les
activitats de l’Esplai i Rodamóns que s'autofinancen. Continuem confiant en la generositat de tots i en la protecció
de la Mare de Déu del Lledó.

parella vinguda de
l’altra punta d’Espanya, ha
passat uns dies vivint a
Valls, acollits per un amic
que també era okupa. Els
vaig donar aliment abundant, perquè tots plegats
poguessin menjar. La seva
situació era que havien deixat la família, els fills petits
amb els avuis i es van llençar a l’aventura de venir
fins a Catalunya pensant
que aquí ho tindrien tot resolt. Aquí, ens els estaments
oficials, com allí, no es dóna suport a aquells que no
estan empadronats i la pobre parella ja no podia subsistir més a casa de l’amic i
va decidir tornar-se al seu
poble a l’altra punta d’Espanya. Aquesta Espanya, que
segons diuen ho té tot resolt, que no hi ha pobresa, i
que no sap que el 75% de
les llars no gaudeixen per a
res de la no crisi que ens
volen fer creure que ja s’ha
acabat. Havien “fugit” de
casa seva, per trobar-se en
un lloc que igual que allí,
“no lliguem els gossos amb
llonganisses”. I ha estat, una
vegada més i són moltes,
que la Comunitat Cristiana
ha hagut de resoldre aquest
problema i trobar una solució, ja que no n’hi ha prou
amb bons consells. Jo, agraeixo a tots els parroquians
que ens ajudeu, ja que sense
vosaltres seria impossible
de trobar solucions. Els vaig
encaminar al Servei Social,
res de res, al Consell Comarcal, res de res. Finalment des del Lledó i La
Taulada els vam poder oferir una solució d’encaminarlos de retorn a casa seva.
L’home amb llàgrimes als
ulls em va voler donar una
abraçada que li vaig fer, tot
pregant al bon Déu que els
beneís en el seu camí de
retorn. Per uns instants em
vaig posar a la pell d’aquell
pare i d’aquell mare, i em
sabia greu a mi, de poder
dinar aquell dia sense haver
socorregut aquella parella.
Gràcies a la Caritat de tots
podem oferir ajuda al pròxim. P. Joan
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APRENDRE A
PERDRE
La dita és present en tots els
evangelis i es repeteix fins a sis
vegades: «Qui vulgui salvar la
seva vida, la perdrà, però el qui
la perdi per mi, la retrobarà».
Jesús no està parlant d’un tema
religiós. Està plantejant als seus
deixebles quin és el veritable
valor de la vida. La dita és expressada de manera paradoxal i
provocativa. Hi ha dues maneres molt diferents d’orientar la
vida: una condueix a la salvació; l’altra, a la perdició. Jesús
convida tothom a seguir el camí
que sembla més dur i menys
atractiu, ja que condueix l’ésser
humà a la salvació definitiva. El
primer camí consisteix a aferrarse a la vida vivint exclusivament per a un mateix: fer del
propi «jo» la raó última i l’objectiu suprem de l’existència.
Aquesta manera de viure, buscant sempre el propi benefici o
avantatge, condueix l’ésser humà a la perdició. El segon camí
consisteix a saber perdre vivint
com Jesús, oberts a l’objectiu
últim del projecte humanitzador
del Pare: saber renunciar a la
pròpia seguretat o guany, buscant no només el propi bé, sinó
també el dels altres. Aquesta
manera generosa de viure condueix l’ésser humà a la seva
salvació. Jesús està parlant des
de la seva fe en un Déu salvador, però les seves paraules són
un greu advertiment per a tothom. Quin futur li espera a una
humanitat dividida i fragmentada on els poders econòmics busquen el seu propi benefici; els
països el seu propi benestar; els
individus el seu propi interès?

La lògica que dirigeix
en aquests moments la
marxa del món és irracional. Els pobles i els
individus estem caient
a poc a poc en l’esclavitud del «tenir sempre
més». Tot és poc per a
sentir-nos satisfets. Per
a viure bé necessitem
sempre més productivitat, més consum, més
benestar material, més
poder sobre els altres. Busquem
insaciablement benestar, però,
no ens estem deshumanitzant
sempre una mica més? Volem
«progressar» cada vegada més,
però, quin progrés és aquest que
ens porta a abandonar milions
d’éssers humans a la misèria, a
la fam i a la desnutrició? Quants
anys podrem gaudir del nostre
benestar tancant les nostres
fronteres als qui tenen fam i als
qui cerquen entre nosaltres refugi de tantes guerres? Si els països privilegiats només procurem
«salvar» el nostre nivell de
benestar, si no volem perdre el
nostre potencial econòmic, mai
avançarem cap a una solidaritat
a nivell mundial. Però no ens
enganyem. El món serà cada
vegada més insegur i més inhabitable per a tothom, també per
a nosaltres. Pera salvar la vida
humana en el món hem d’aprendre a perdre.
José Antonio Pagola

FESTA DE LA MARE DE DÉU
DEL LLEDÓ
Proper cap de setmana 8-9-10
Dia 8 Divendres: a les 20’00h. Vespres i Missa de la
Mare de Déu pujada al cambril...
Dia 9 Dissabte: a les 20’00h. Vespres i Missa de Vigília
i pujada al cambril.
Dia 10 Diumenge: a les 11’30h. Missa solemne de la
Mare de Déu visita al cambril i museu.
Aquest tríduum serà predicat pel P. Jaume Sidera Missioner Claretià, de la Comunitat de Lleida.

TOT RECORDANT LA FESTA
DEL 650 ANYS.
Era l’estiu del 2016, ara fa un any i poc més que celebràvem amb gran solemnitat els 650 anys de la troballa de la
santa imatge i cinquanta de la seva coronació canònica.
Crec que va quedar ben gravat dins el nostre cor aquella
experiència mariana que ens va ompli d’emocions. El
pelegrinatge a Montserrat, (acompanyat de la Moixiganga) concelebrant amb el monjos i essent rebuts pel P.
Abat, Josep Maria Solé que després ens va predicar encetant aquell duodenari extraordinari de pregàries i reflexions marianes. Un dels treballs importants va ser la restauració de la imatge, que després dels segles estava força deteriorada, també la restauració de la façana del santuari, que ha deixat una empremta ven agradables al nostra passeig dels Caputxins. Remarcarem la gran participació en la processó nocturna de la baixada de la imatge
fins a Sant Joan, la vetlla de pregària nocturna, l’ofici
solemne presidit pel Sr. Arquebisbe Jaume Pujol, la tornada de la imatge amb el seguici d’associacions de la
nostra ciutat, va ser emocionant encara quan hi penso.
Venerem la nostra Mare de Déu del Lledó que tants favors ens fa i ens farà.

ELS LLIBRETS DE LA NOVENA
Les persones que vulguin, trobaran els llibrets del
“duodenari” que vam fer per les festes del 650 anys a la
taula de l’entrada del santuari.

UNA CRIDA
Necessitem alguns voluntaris i voluntàries per a netejar cada setmana el nostre
Santuari, només hi ha dues
senyores a vegades tres que
no fallen mai, però hi ha
feina per més colla. Qui s’hi
apunta?

NOTÍCIES-NOTÍCIES-NOTÍCIES-

DIUMENGE XXII DURANT L’ANY

SAGRAMENTS

ORACIÓ INICIAL
Déu de bondat, tot el que és bo ve de vós, sembreu en
els nostres cors l’amor del vostre nom, aviveu-lo amb
l’esperit de pietat i guardeu-lo sol·lícitament. Vós que
viviu i regneu per sempre. Amén.

BATEJOS
Durant aquest més de juliol i agost han rebut l’aigua baptismal: Julia Vargas Diaz, Alan De Haro Pérez, Ainoa
Falcato Garcia, Abel Fernàndez López, Oriol Mendieta
León, Aitana Hilario Ruiz, Erik Ugaz Vankevych, Adrà
del Rio Arcos, Maria del Rio Arcos, Claudia Romero
Gibert. A tots ells els hem deixat en mans de Maria, la
Mare del Lledó, que sigui la seva protectora.

SALM 62
Senyor, nostre cor té set de vós deu-nos
l’aigua de la vida.
Tu ets el meu Déu, Senyor; a l'alba et cerco.
Tot jo tinc set de tu,
per tu es desviu el meu cor
en terra eixuta, assedegada, sense aigua.
Jo et contemplava al santuari
quan et veia gloriós i poderós.
L'amor que em tens és millor que la vida;
per això els meus llavis et lloaran.
Que tota la vida et pugui beneir
i alçar les mans lloant el teu nom.
Saciat del bo i millor,
et lloaré amb el goig als llavis.
Perquè tu m'has ajudat,
i sóc feliç sota les teves ales.
La meva ànima s'ha enamorat de tu,
em sosté la teva mà.

DEFUNCIONS
Espai pel menjador

LA TAULADA
Ja estem muntant els aparells de la cuina aquesta setmana, i
les prestatgeries al rebost.
La cosa no va tant de pressa com voldríem perquè mentre no
puguem cuinar donarem aliments cada dia a partir de les 6 de
la tarda.
De la caixeta de La Taulada i algun altre donatiu, hem recollit en aquest més d’agost 980€. I una vegada més agraïm la
vostra generositat a favor del nostre projecte.

LA COORDINACIÓ

S’ha reunit l’equip de coordinació del Menjador, hem parlat
dels criteris que tenim per serviu els aliments dins de la legalitat i sobretot tenint en compte els “usuaris”, les persones
que cada dia són al menjador, que elles han de ser ateses amb
PREGÀRIES
criteris evangèlics i humanitaris, que no són altres que ser
Senyor, tu ens fas entendre que t’encamines a Jerusa- escoltats, servits, acompanyats, ser tractats com a persones en
lem i que passaràs per la passió:
la seva dignitat i en les seves necessitats. Això no treu que hi
Ajuda la nostra fe, que enmig de les proves en sortim hagi uns horaris d’atenció als usuaris i uns horaris que els vovictoriosos.
luntaris hi puguin ser presents, per atendre com cal.
Senyor, Pere, et vol dissuadir d’aquets camí de dolors: VOLUNTARIS
També nosaltres sentim la temptació d’abandonar,
En aquest mes de setembre tindré una o dues trobades de voperò confiem en la teva gràcia.
luntaris, on una vegada més compartirem el servei que fem i
També el nostre entorn s’allunya de la creu i del dolor com l’hem de millorar, tal com ja es va dir en la última trobada de voluntaris i voluntàries. Ens convé a tots els voluntaris
i cerca felicitat:
una coordinació continua i una trobada freqüent per tal de
Fes, Senyor, que siguem testimonis del teu amor a
comprendre a cada voluntari, respectar-lo i sentir-se un equip
favor de tota la humanitat.
que vol arribar a jugar la final, aquest final no és altra cosa
Avui també, Senyor, et preguem per les famílies ado- que saber estar al costat de les persones que es beneficien de
lorides per la seva situació de pobresa:
La Taulada.
Que no ens falti mai el sentiment de solidaritat fruit
de l’amor i la pau.
PIS I CASA D’ACOLLIDA
Senyor, són moltes les creus que ens envolten d’atur, Encara mantenim la Casa d’Acollida i tant de bo tinguéssim
més espai, hi ha molta gent que cada dia ens demana on pode malaltia, de divisió:
der viure... Ho tenim ple. Com el pis de lloguer on hi ha tres
Ajuda a la nostra vida cristiana, perquè siguem capersones que comparteixen el pis.
paços de ser signes d’amor.
Amb les col·laboracions dels seus usuaris, sempre hi ha alguEt preguem pels nostres projectes socials: La Taulada na despesa que hem de pagar, encara que de moment ens en
i tots els seus voluntaris, la casa d’acollida:
podem anar sortint.
Que sempre puguem oferir aquest servei d’atenció a
les persones amb generositat de cor.
ORACIÓ FINAL
Confortats amb el pa de la taula celestial, us preguem,
Senyor, que aquest aliment de caritat reforci els nostres cors i els mogui a servir-vos en els germans. Vós
que viviu i regneu per sempre. Amén.

Han fet el viatge etern vers el Pare: Victòria Manonelles
Palliser, Maria Marisol Tarin, Candelaria Bernal Mateo, Ma. Lourdes Miró Suñé, Miquel Cabistany Carvajal, Gonzalo Gómez Lorenzana, Antònia Pasamonte
Lluis, Bartolomé Sánchez Martínez, Encarna Riol Capacés, Dolores Soriano Albañil, Medir González Castells, Maria Aguilar Carmona, Jose Ma Merino Balin,
Isolina Rivero Santamaria, Josep M. Farre Guell. En la
pregària els hem deixat en mans del Senyor de la vida i
de la mort, confiant en la paraula de Resurrecció que ens
ha promès Jesús de Natzaret.

ES DEIA JOSEP MARIA
Set joves, nois i noies, eren els néts i nétes del Josep Maria, estaven ferms al primer banc, aquest dijous passat en
el comiat de l’avi. Hi havia l’àvia i els fills que estaven al
seu costat. La celebració de comiat amb la Missa, va ser
tranquil·la, i participada pels molts amics i veïns que van
ser-hi presents. Una amiga m’havia dit que va ser molt
bon home, això ja diu molt. L’esposa afectada després de
més de cinquanta anys de matrimoni estava allí i em deia
que va ser molt bon espòs, afectuós i sempre a punt. En
acabar la celebració vaig convidar als néts si volien aspergir amb l’aigua beneïda del baptisme el taüt, alguns ho
van fer, és un gest d’agraïment a l’avi que en la seva vida
ens va estimar. Sempre, que ens deixa algú que hem estimat, encara que sigui ja gran i hagi fet la seva vida, ens
dol i plorem amb llàgrimes de tendresa. Guardeu dins el
vostre cor allò que l’avi us ha ensenyat de bo i millor, els
vaig dir. Ara, la Mare del Lledó, agafant la mà del Josep
Maria l’ha acompanyat fins el seu Fill, Jesús i li ha dit:
Aquí tens una persona que ha sabut estimar. Ara descansa en la pau eterna, entre els justos. P. Joan

COLLA GEGANTERA PESSIGOLLA
Diumenge dia 17, a la Missa de les 11’30h. Acollida dels
nous gegants de la Colla Gegantera Pessigolla, farà una
ofrena i seran beneits, perquè la seva tasca animadora i
festiva, sigui sempre plena de vida.

SANTUARI OBERT TOTS ELS MATINS
A partir de dilluns dia 4: de les 9 a les 12 (13h.) tornaran
els voluntaris i voluntàries a vetllar pel Santuari i que
pugui estar obert tots els matins de dilluns a divendres.
D’aquesta manera facilitem que algú pugui fer la seva
pregària al Senyor i a la Verge del Lledó. A les tardes
sempre està obert perquè ja som a secretaria.

VISITA ESPIRITUAL A LA MARE DE DÉU
DEL LLEDÓ
On estan situats els lampadaris hi ha els fulls per poder
fer a casa o al Santuari la Visita Espiritual a la Verge del
Lledó. Podeu agafar-ne les que necessiteu.

MÀRTIRS CLARETIANS 2017 -IVP. Josep Vilarrubies cmf

Els màrtirs del Mas Claret (1I)
Un altre detall que no pot passar per alt és que alguns joves
amagaren una imatge de la Moreneta ben a prop del lloc on dies
després serien martiritzats. La imatge ara presideix la capella de
la comunitat cúria dels claretians a Barcelona.
Ja s'havien acabat les calorades d'aquell estiu del 36. En el Mas
Claret els dies anaven passant en comptagotes densos de inseguretat i de perill. Fins que el dia 19 d'octubre arribà sobtadament l'esclat martirial: Aquella tarda com cada dia rebien la visita del comitè: tres homes, el xofer de sempre, un personatge
amb una càmera fotogràfica i un conegut criminal en funcions
de jutge. Diuen a qui els surt a rebre: No res important, Venim a
fer-vos una fotografia per al control del personal. Tots els de la
comunitat baixen i ells mateixos preparen uns bancs per a la
foto. De cop, per les diverses entrades a de l’exterior al pati apareixen com una trentena d'homes armats amb fusells, pistoles i
alguna metralladora. Lliguen els missioners de quatre en quatre
i comença el camí del via-crucis. Són els pares Manuel Font,
Josep Ribé i Julio Leache, amb els estudiants seminaristes Francisco Simón, Emilio Pascual, Eusebio de las Heras, Constantino
Miguel i Francesc Solá, i els germans Francisco Milagro, Pere
Vives, Josep Ferrer, Dionisio Arizaleta, Juan Senosiain, Fernando Castán, Narcís Simon, Francisco Marco y Nicolás Campo,
de setze anys, el claretià màrtir més jove de la Congregació.
Tots moririen màrtirs llevat del germà Francesc Bagaria que els
milicians es reservaren per al servei de la finca i el bestiar.
Aquest home de Déu hagué de veure la mort dels seus companys i que posteriorment va esdevenir testimoni excepcional
en la causa de beatificació. Al germà Francesc l’apartaren del
grup perquè cuidés del bestiar del Mas. Des d'una finestra del
galliner ho va poder veure tot.
En el camí del martiri les víctimes es conforten els uns als altres
amb l'absolució sacramental i preguen. Entre dues cordades
d'homes passen per davant la capella i voregen el cobert del
motor. Darrere el cobert els estan esperant amb una metralladora a punt, però l'arma s'encasqueta. Travessen un camp sobre el
rostoll i al final al peu d’un marge es deixen mansament
col·locar per a l'holocaust. Les ràfegues mortíferes retrunyen
per tota la vall, com un ressò de l’èpica martirial que s'estava
coronant en aquelles contrades beneïdes pel treball, les pregàries, les excursions, les rialles, la vitalitat de tants missioners
claretians.

RELLEU A LA CONFRARIA
DEL DAVALLAMENT
La Confraria del Davallament que té la seu al nostre Santuari, el dia
15 de setembre a les 20’30h. en Reunió General Extraordinària dels
seus socis es farà el relleu de la presidència, que en aquests últims
anys ha exercit amb un gran esperit de servei un dels seus Confrares.
És important aquell dia de ser-hi tots els Confrares.

RELLEU A SANT JOAN
El dia 17 diumenge, a les 19h. tindrà lloc a l’Església Arxiprestal de
Sant Joan el comiat de Mn. Josep Bofarull, i l’entrada del nou Rector
Mn. Joan Àguila. A Mossèn Josep li agraïm els anys que ha estat
entre nosaltres, amb el seu gran esperit pastoral per la Comunitat
Cristiana i per l’Arxiprestat, ell ha donat tot el que podia donar d’ell
mateix desvetllant-se per tot signe de vida de la ciutat, els humans
mai no agrairem prou els esforços que ha fet i en moments que la
salut li feia prou falta. Al mateix temps es donarà la benvinguda a
Mn. Joan, que ja va estar a Valls de Vicari i és prou conegut de tots i
molt estimat. Li desitgem una bona estada a la Ciutat i un treball Pastoral ple a favor del Regne.

