L’ALEGRIA DE LA FE
Anem fent les inscripcions, lentament,
com passa cada any. Amb tot confiem
que podrem acollir i acompanyar una
bona quantitat de famílies. També és
bonic veure com alguns dels nens i nenes que acompanyen els pares per fer la
inscripció estan curiosos per saber què
faran i alhora il·lusionats a participarhi. Ara el treball és de la Comunitat
Cristiana que acull les famílies i al mateix temps les acompanya a través dels
catequistes, les celebracions, les trobades amb els pares. La comunitat no pot
estar al marge d’aquesta acció catequètica que portem a terme, ella és part
viva i integradora d’aquest servei, amb
el seu testimoniatge, ha se ser estímul i
animadora, portant a tothom L’ALEGRIA DE LA FE, com diu el Papa
Francesc.

TROBADA DE
CATEQUISTES
Durant aquest mes de setembre tindrem
algunes trobades amb els catequistes
per anar-nos preparant i ambientant de
cara el nou curs que estem iniciant. Encara que ens hem vist ben sovint, sempre constatem la necessitat d’una millor
preparació. Sabem que la millor preparació és la mateixa experiència cristiana
que vivim, el testimoniatge que hem de
donar serà fruit d’una vida en la pauta
de la Bona Nova de Jesús. Per això ens
cal estar “apassionats” per la seva Causa. La Causa de Jesús, és el Nou Regne,
i els catequistes som aquelles persones
que ho hem de viure des de dins el cor,
només d’aquesta manera ho podem comunicar. Ja avisarem els dies que ho
farem.

A la Verge del Lledó

ÉS EL SEU
PROBLEMA!
Una frase que mai no hauríem de pronunciar els cristians i les persones que ens
sentim solidàries unes envers les altres. Sovint ho
diem quan l’altre, el pròxim, te un problema a vegades seriós de resoldre i
complicat. La manera més
fàcil de desentendre’s, és
dir-li: Noi, és el teu problema, espavila! Com puc dir
això? M’he preguntat moltes vegades, si haig d’estar
acollidor amb tothom! El
profeta Jeremies, que llegíem diumenge passat, se
sentia “seduït” pel Senyor, i
encara que la seva tasca a
vegades no era ben entesa i
per això era rebutjat, li van
venir ganes de deixar-ho
tot, però diu: sentia dintre
meu com un foc que m’empenyia a fer el que el Senyor em demanava.
I aquesta és la qüestió, ens
cal a tots sentir dins nostre
l’acció de Déu que ens empeny, o com deia Sant Pau:
l’Amor del Senyor m’esperona! El cristià, és la persona que ha de sentir dintre
seu aquest amor de Déu,
aquest foc, si sent això, mai
deixarà d’allargar la mà a
qui ho necessita. Mai no
dirà, que és el seu problema, perquè se’l sentirà seu.
Cal només posar-se a la
pell de l’altre, i sentir les
dificultats que l’altre sent,
llavors buscarem la solució
al seu problema, perquè
l’he convertit amb el meu.
En la nostra història, trobarem moltíssim exemples de
persones heroiques, que
s’han donat totalment al
servei dels menys afortunats. També és veritat que
quan et poses a fer això,
quan estàs disposat a ser
amb l’altre, veuràs que el
teu temps es limita, s’escurça, perquè el teu temps l’estàs donant gratuïtament,
generosament i això a vegades ens fa fer marxa enrere.
No ha de ser així, cal tenir
la percepció i l’experiència,
de la generositat total fins i
tot del meu temps a favor
del pròxim. P. Joan
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ÉS ENTRE
NOSALTRES
Tot i que les paraules de Jesús,
recollides per Mateu, són de
gran importància per a la vida
de les comunitats cristianes,
poques vegades atreuen l’atenció de comentaristes i predicadors. Aquesta és la promesa de
Jesús: «On n’hi ha dos o tres de
reunits en el meu nom, jo sóc
enmig d’ells». Jesús no està
pensant en celebracions massives, com les de la plaça de Sant
Pere a Roma. Encara que només
siguin dos o tres, allí hi és ell.
No cal que hi sigui present la
jerarquia; no cal que siguin
molts els reunits. L’important és
que «estiguin reunits», no dispersos ni enfrontats: que no visquin desqualificant-se els uns
als altres. El decisiu és que es
reuneixin «en el seu nom»; que
escoltin la seva crida, que visquin identificats amb el seu projecte del regne de Déu. Que Jesús sigui el centre del seu petit
grup. Aquesta presència viva i
real de Jesús és la que ha d’animar, guiar i sostenir les petites
comunitats dels seus seguidors.
És Jesús qui ha d’encoratjar la
seva oració, les seves celebracions, projectes, activitats i més.
Aquesta presència és el «secret»
de tota comunitat cristiana viva.
Els cristians no podem reunirnos avui en els nostres grups i
comunitats de qualsevol manera: per costum, per inèrcia o per
complir unes obligacions religioses. Serem molts o, potser,
pocs. Però l’important és que
ens reunim en el seu nom, atrets
per la seva persona i pel seu
projecte de fer un món més hu-

mà. Hem de revifar la
consciència que som
comunitats de Jesús.
Ens reunim per escoltar el seu Evangeli,
per mantenir viu el
seu record, per encomanar-nos del seu
Esperit, per acollir en
nosaltres la seva alegria i la seva pau, per
anunciar la seva Bona
Notícia. El futur de la
fe cristiana entre nosaltres dependrà en bona part del que fem
els cristians a les nostres comunitats concretes les pròximes
dècades. No n’hi ha prou amb el
que pugui fer el papa Francesc
al Vaticà. Tampoc podem posar
la nostra esperança en el grapat
de sacerdots que puguin ordenar
-se els propers anys. La nostra
única esperança és Jesucrist.
Som nosaltres els qui hem de
centrar les nostres comunitats
cristianes en la persona de Jesús
com l’única força capaç de regenerar la nostra fe gastada i
rutinària. L’únic capaç d’atraure
els homes i les dones d’avui.
L’únic capaç d’engendrar una fe
nova en aquests temps d’incredulitat. La renovació de les instàncies centrals de l’Església és
urgent. Els decrets de reformes,
necessaris. Però res tan decisiu
com tornar amb radicalitat a
Jesucrist.
José Antonio Pagola

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?

Verge Santa
del Lledó
Beneïu els vostres
fills que són la vostra
unió.
Que quan la rama
floreixi s’enforteixi
el nostre amor per
vós.
Que quan la fruita
maduri
i ens deleixi el seu
olor sigueu la nostra
dolçor.
Que quan la fulla
Caduqui i perdi la
seva tendró
doneu-nos sempre
il·lusió.
Que quan arribi
la glaçada
i del dia la foscor
sigueu la nostra
claror.
Que en els vostres
braços Mare,
trobem tots
l’estimació,
és el que us
demanem Mare nostra, Verge Santa del
Lledó.
Per Rosaura

FESTA DE LA MARE DE DÉU
DEL LLEDÓ
Hem estat celebrant el Tríduum, des de divendres,
festa de la Mare de Déu. Una bona colla de feligresos hi han estat presents. Honorar la Mare, és sempre un desig de bons fills i ens omple el cor de
goig. Ella ens acompanya fins el seu Fill, Jesús.

NOTÍCIES-NOTÍCIES-NOTÍCIES-

DIUMENGE XXIII DURANT L’ANY

PELEGRINATGE
ARXIPRESTAL A
MONTSERRAT

ORACIÓ INICIAL
Oh Déu, vós que ens heu redimit i ens heu fet la gràcia de ser els vostres fills; mireu aquests fills que tant
estimeu i concediu als qui creuen en Crist la llibertat
veritable i l’herència eterna. Vós que viviu i regneu
per sempre. Amén.

Amb el lema: La meva casa és
Casa d’oració, el dissabte dia 7
d’octubre tenim el pelegrinatge
arxiprestal al Santuari de la Mare
de Déu de Montserrat, com fem
cada any. A l’entrada trobareu
els fulls de les inscripcions, que
fem en cada parròquia. Podeu
fer les inscripcions a les tardes al
despatx o a la sagristia.
Sortida a 2/4 de 8 del matí. Preu
45€ viatge i dinar. Els nens viatge i dinar infantil 25€.

SALM 94
Tant de bo que avui sentíssiu la seva veu, no enduriu
els vostres cors.
Veniu, celebrem el Senyor amb crits de festa,
aclamem la roca que ens salva;
presentem-nos davant seu a lloar-lo,
aclamem-lo amb els nostres cants.
Entreu, prosternem-nos i adorem-lo,
agenollem-nos davant el Senyor que ens ha creat.
Ell és el nostre Déu,
i nosaltres som el poble que ell pastura,
el ramat que ell mateix guia.
Tant de bo que avui sentíssiu la seva veu:
«No enduriu els cors com a Meribà,
com el dia de Massà, en el desert,
quan van posar-me a prova els vostres pares
i em temptaren, tot i haver vist les meves obres.
PREGÀRIES
Senyor, estem celebrant la festa de la Mare del Lledó:
Concediu-nos per la seva intercessió l’amor i la pau.
Ella que va confiar en el projecte del Pare i va dir sí:
Fes que per la seva intercessió no en neguem mai a
l’Esperit Sant.
Ella que va fer una llar d’amor i treball a Natzaret:
Fes que per la seva intercessió aconseguim famílies
unides en l’amor.
Ella, la Mare de Jesús, que el va ajudar a créixer
i fer-se home:
Per la seva intercessió, ajuda a les mares i pares en
el creixement dels seus fills.

TUTORS DE QUART D’ESO

LA TAULADA
Anem accelerant els treballs, com podeu veure a la foto ja
hi ha la campana de vapors i fums a la cuina i s’està instal·lant l’electricitat. Des d’aquest dilluns a les tardes anem
servint aliments sense cuinar, són una bona colla d’usuaris
que aprofiten l’oportunitat, d’aquesta manera repartim els
aliments que ens van arribant.
S’està preparant una campanya, per ajudar el finançament
de les obres del nou menjador, quan estigui a la llum del dia
ho farem saber a tothom.

CÀRITAS
Aquest dimecres passat a la tarda a les dependències de Càritas Interparroquial, vam acomiadar a Mn. Josep Bofarull,
que ha estat més de 10 anys presidint aquest servei de caritat, és un dels signes cristians per excel·lència tal com ens
ho remarca la Bona Nova i ell ens ho recordava ben sovint,
portant a terme la causa del Nou Regne. A la mateixa hora
donàvem la benvinguda a Mn. Joan Àguila, que presidirà aquest servei de caritat acompanyat dels coordinadors i voluntaris. A Mn. Josep li agraïm la seva dedicació, i a Mn.
Joan li desitgem una bona acció entre nosaltres.

AGENDA DE SETEMBRE

Inscripcions a la Catequesi Familiar.
Totes les tardes el despatx està obert.
Dia 02: Preparació Batejos 19h.
Dia 08-09-10: Festa de la Mare de Déu del Lledó.
Dia 09: Boda de: Sergi i Yahana.
Mare nostre, Verge del Lledó:
Beneeix els teus fills que encara som pelegrins a la
Dia 10: Bodes d’or de Ramon i Antonia.
terra per ser bons testimonis de la Bona Nova.
Dia 15: Trobada voluntaris Taulada.
Assemblea Confraria Davallament.
ORACIÓ FINAL
Dia 17: Colla Gegantera Pessigolla, 11’30h.
Senyor, vós que il·lumineu els vostres fidels amb la
Comiat de Mn. Bofarull a S. Joan.
paraula i els sagraments, concediu-nos que progresDia 18: Jornada Sacerdotal a La Selva.
sem de tal manera amb els vostres dons del vostre Fill Dia 20: Consell Parroquial.
estimat, que meresquem de compartir la seva mateixa Dia 23 Santa Tecla, patrona de Tarragona.
vida. Vós que viviu i regneu per sempre. Amén.
Dia 25: Trobada Sacerdots Arxiprestat.
Dia 29: Celebració del Perdó. (joves confirmació)
Maria del Lledó, Reina del cel i terra:
Et preguem per la pau del nostre poble, la seva llibertat i el seu benestar.

S’han reunit dels tres col·legis Claretians de Catalunya
una 15na de tutors i professors de 4t. d’ESO al Col·legi
Claret de Valls. El tema era sobre el voluntariat i com
ajudem als alumnes a ser participatius en el medi que els
envolta, des de l’educació que els transmetem. El P. Joan
ha fet una exposició del voluntariat des de diversos projectes que ell ha posat en marxa, emmarcat en la realitat
que ara vivim en els nostres pobles i ciutats. A través de
diversos exemples ha exposat el servei dels voluntaris a
favor dels menys afortunats que atenem en centres com
Càritas, La Taulada i altres experiències que el P. Joan ha
fet en altres indrets de missió on ell ha estat.

ANIVERSARI DELS GEGANTS

Els nous gegants, en Pere I de Lusignan i Elionor
d’Aragó, Senyora de Valls.

Els nous gegants són de fibra de vidre i resina de polièster i
policromats amb pintura a l'oli. En el procés de construcció cal
destacar-hi la mà d'obra de diferents persones: Eudald Ferré
(disseny, escultura dels caps i pintura), Jaume Bernabeu
(escultura de les mans i de l'Àliga), Sergi Iglesias (fibra de vidre i coreografia), Neus Ferrer (polits), Mª Lluïsa Puig (fibra de
vidre), Teresa Pons (pintura de l'Àliga), Cassià Montserrat
(espasa), Joan Serramià (corones i arracades), Damaret
(perruques), Roger Albert i Àngel Garriga (caballets), Teresa
Baz (vestuari) i Roger Borràs (compositor del ball dels gegants). Pere de Lusignan fou rei de Xipre, de Jerusalem i d’Armènia des de 1358 fins a 1369 quan va morir. El seu regnat va
ser el més brillant de la dinastia Lusignan i va ser un dels últims reis croats. Prometent una contínua guerra contra
els musulmans per a la recuperació de Jerusalem, va reviure
l'antiga orde Lusignan de cavalleria anomenada Ordre de l'Espasa. Elionor d’Aragó, fou reina de Xipre i senyora de Valls,
ciutat on hi va viure entre el 1382 i el 1388. Però la seva estança a la ciutat no va ser gens tranquil·la. A l’any 1383, van esclatar les revoltes populars contra la reina per l’anomenat Conflicte del vi. La reina Elionor per compensar va regalar a la
ciutat de Valls: el carrer de la Cort, l’Àliga, el reliquiari de
Santa Úrsula, la faixa de l’escut de Valls, l’Espina Santa i la
Torratxa.

MÀRTIRS CLARETIANS 2017 -VIP. Josep Vilarrubies cmf

Els màrtirs de L ‘Hospital de Cervera
En la dispersió de la Universitat no tots els membres de la comunitat havien pogut sortir de Cervera. Els malalts i ancians
s'acolliren a l'Hospital de la ciutat a cura de religioses del Cor
de Maria, de la mare Güell. Amb ells es quedaren el superior de
la comunitat pare Jaume Giron, l’ecònom pare Pere Sitijes i el
metge pare Joan Buxó que exercia com a professional al servei
mèdic de la comunitat de Cervera. La junta de l’Hospital, prou
responsable, assignà als claretians la planta superior de l'edifici.
Uns infermers laics col·laboraven a suavitzar el dolor dels
claretians.
Aquesta pàgina dels màrtirs claretians de l'Hospital de Cervera
és molt gran en el nostre elenc martirial. És just que els tinguem
també ben en compte i que no ens restin en segon pla.
A més dels Pares Giron, Sitjes i Buxó, varen restas a l’hospital
els pares Heraclio Matute, Lluís Jové i José María Serrano.
Per aquells dies el Pare Buxó va ser requerit per antics
col·legues de Barcelona que el volien alliberar. Ell, agraït, es
va excusar:
- El meu lloc és al costat dels meus germans malalts .
A l'hospital els claretians feien vida comunitària. Cada dia celebraven l’Eucaristia a la que assistien les monges. En un lloc
discret tenien la reserva eucarística, davant la qual sempre es
podia trobar algú que passava llargues hores en pregària.
El dia 26 de setembre arribà una perillosa amenaça: per a evitar
una catàstrofe la junta de l’Hospital decidí la sortida de tots els
qui no fossin malalts. S'assenyalava als Pares Girón, Sitges i
Buxó. Aquest darrer es va aferrar a la seva tasca de metge i no
es va voler moure del costat dels malalts així com tampoc l'infermer germà Francesc Canals que deia:
- Tinc confiats aquest malalts i jo no marxo .
Els Pares Giron i Sitges sortiren de nit, per separat, en direcció
al turó de Les Forques on es trobaren i s'abraçaren, es beneïren i
s'acomiadaren:
- Adéu-siau, fins al ce!!
El pare Girón es posa en camí cap a Solsona,. No passarà de
mig camí: A Torà troba un pastor amb el seu ramat a qui pregunta per alguna casa de confiança de per allí. L'home li n’assenyala una, i tot seguit se'n va al comitè de Torà. La denúncia Ii
obtindria les mil pessetes anunciades als delators.
El pare Giron passa una nit a la presó l’endemà és afusellat en
el cementiri del proper Castellfullit de Riubregós. Col·locat davant el mur d'afusellament els reivindica l'amor que sempre ha
demostrat amb actituds, fets i xerrades a favor dels obrers; i els
exhorta a canviar de camí per a lliurar-se d'un desastre.
El pare Sitjes, des de Les Forques (petit serrat prop de Cervera)
havia enfilat, en direcció contrària cap a Igualada. A mig camí,
prop de Sant Martí de Tous, algú l'ha vist i aviat arriben en cotxe una colla de milicians armats. Als quatre dies un jove troba,
estès a terra, el cos del pare Pere. Li troben uns rosaris i un santcrist amb la relíquia de Pare Claret. La resta dels que es quedaren a l'hospital continuaven amb aparent normalitat, intensament dedicats
a la pregària. Fins
que el 27 de setembre un nou registre
amb formes desagradables els posa
en guàrdia.

