CAMPANYA
Hi ha tota mena de pensaments
Tot preparant el Nadal!
Amb la trobada de pares i mares, el P. Helin i els
catequistes van acompanyar-los a la reflexió de
com hem de viure i celebrar el Nadal de Jesús i
de com ens hi anem preparant. Aquesta setmana
de ponts llargs els infant no es trobaran amb els
seus catequistes, però ha deixat l’orientació als
pares perquè vagin fent el camí i reflexió amb
llurs fills. Aquest diumenge hi haurà la Missa
Familiar amb els de primer any i junts faran un
pas més apropant-se a Nadal.

ELS PESSEBRES
Cada família farà el seu pessebre a casa com és
tradició catalana i alhora en farà un de petit per
fer-ne l’exposició a la sala Claret com fem ja fa
una colla d’anys i d’aquesta manera anem educant els petits amb els personatges que són la
vida i els signes d’una experiència única a la humanitat, Déu s’ha fet home per participar de la
nostra vida humana i ho ha fet de la manera més
senzilla i humil.

Nens i nenes el primer dia de la Catequesi Familiar a les escales del nostre Santuari del Lledó

Voluntaris de la Taulada en el dia de la seva festa...

Alguns voluntaris de La Taulada
després del Gran Recapta i en la
festeta del dia Internacional del
voluntariat. Sense ells serà impossible fer el que fem...

alhora d’opinar sobre el fet Català avui. Tenia feta una columna
que no l’he volgut publicar i he
escrit aquesta altra que em sembla més assequible a tots els lectors d’aquest Full. Podem estar
d’acord o no, tal com es porta a
nivell polític aquest pas important en la nostra història, que de
ven segur constarà en els anals
posteriors. He rebut opinions que
nosaltres els “capellans” com
deia una nota d’un diari de llarga
tirada de Catalunya, no ens havíem de fincar en res de política, ja
que la nostra feina és acollir tothom siguin del bàndol que sigui.
I és ben cert que hem d’acollir a
tothom, pensin com pensin, confessar i oferir la pau a tothom,
celebrar l’Eucaristia per a tots sí,
és així, però també cal saber que
el sacerdot, se sent pastor i si veu
malt ferit el seu ramat no pot callar i deixar-los a la seva bona o
mala sort, crec que li caldrà denunciar allò que sigui injust per a
la dignitat de la persona. El meu
germà en vocació missionera Pere Casaldàliga diu ben clarament:
que s’ha de fer política i no es
pot fer religió cristiana, veritable, si no es fa també política.
Tot és política, encara que la
política no ho és tot. No és possible la neutralitat en l’amor i la
fe, i en la lluita. L’Expressió “no
violència” no ha de ser sinònim
de passivitat. No hi ha veritable
pau si no es fonamenta en la justícia. La causa indígena m’ha fet
més català. Les tribus prohibides
m’han ajudat a retrobar la meva
sempre maltractada tribu. El fet
de ser català m’ha tornat més
sensible al problema de la llengua i de la identitat dels indis.
Ningú pot negar el compromís
d’en Pere Casaldàliga envers el
poble i l’Església on ha estat treballant una llarga part de la seva
vida. I crec que nosaltres formem
part d’aquest mateixa Església de
Jesús. Per tant em sap greu i crec
que no és correcte mantenir a la
presó preventiva a uns dirigents
escollits pel poble, només perquè
el seu projecte polític no casa
amb els dels altres. Què passarà
en aquesta campanya? Tant de bo
que el nostre país Catalunya en
surti viu i sencer com a poble i
nació, amb una identitat que ningú ens pot arrabassar! P. Joan
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EL “DESCENDENT”
Com podem descriure aquesta
idea del “descendent”?
Recordem l’experiència de l’esfondrament de la mina on hi van
quedar atrapats 33 miners xilens: és com una paràbola per
entendre com la “capsula” que
“descendia” al cor de la terra
fins a la galeria on estaven atrapats els miners, era la càpsula
salvadora, que baixava de dalt
fins a treure’ls a tots vius. Descendia per a portar-los la salvació. Jesús també ha estat el Descendent que ens porta la salvació. En aquest món nostre, en
que sempre observem com ara
puja la borsa i baixen les pensions, pugen els dividends dels
bancs i tornen a baixar les pensions, pugen els qui formen la
multitud de parats, puja la factura de la llum i la previsió de les
despeses; baixen les partides
destinades als projectes del
desenvolupament, baixen les
possibilitats d’acollida d’immigrants. Puja el salari mínim però
també puja el preu del mercat i a
més s’està buidant la bossa de
garantia per pagar pensions.
Enmig d’aquest puja i baixa i
amb tanta gent empenyent, i
donant cops de peu per tal de
poder “ascendir”, algú calladament decideix baixar i assenyala
en la seva adreça, del GPS vital:
“llocs de baix”. Sensat en llocs
tan poc emergents com a Betlem
o Natzaret, coneixent de primera
mà el que és viure a baix i lluny
de tot. Incardinat entre aquells
que ni llavors ni ara tenen lloc
en les hostatgeries del món en-

capçalant la llista de contactes
amb els noms d’uns quants que
cuidaven ovelles per compta
d’altri i entre ells també estaven
inclosos aquells que corren pel
món sense currículum, sense
màster i sense Erasmus, perquè
els 16 anys estaven damunt d’una pastera o fregant portalades i
persianes, per guanyar-se un
torç de pa. El Descendent, estava decidit ja de gran, a baixar a
la recerca de la gent més enfonsada, estava disposat a fer saltar
pels aires, les sentències que els
enfonsaven: (“ets un leprós”
”ets un pecador” “estàs cec”
“fa pudor” “està morta”) per a
aixecar-los a la vida amb l’autoritat de la seva paraula: “queda
net” “ves-te’n en pau”
“recupera la vida” “està dormida” “Surt fóra!”.
Tots els qui volem veure el Petit
de Betlem, estem avisats, que
quedarem irremeiablement registrats en el col·lectiu d’afectats pel qui “Descendeix” i tindrem com a manual d’instruccions no res més que el seu Evangeli. Si ens animem a seguir pas
a pas, les seves indicacions, podríem començar per nosaltres
mateixos i arriscar-nos a baixar,
al forat negre dels nostres errors, fracassos i fangueig de tota
mena. Descobrirem que nosaltres no som pas els primers, en
visitar aquest Petit de Betlem,
altres ho han fet i els ha
il·luminat amb la seva presència. En tot cas si ja estem ficats
fins a dins del tot, ens caldrà
treure fora tot allò que no hi
deixa espai per a Ell i ens trobarem amb moltes barreres i obstacles, que un cop net ens deixaran un gran espai. Si el busques,
a aquest que ha Descendit, surt
de la població, deixa enrere
l’hostatgeria segueixes en direcció sud, i arribaràs a un descampat on sol haver-hi ramats i pastors, a prop molt a prop hi ha
una cova sota la roca on s’hi
guarden els ramats a l’hivern. A
l’entrar trobaràs un nen envoltat
de poca roba i posat en una
menjadora. No t’hi pots pas perdre.

LA FLAMA DE BETLEM
El proper divendres dia 15 a sant Joan anirem a recollir la Flama que arriba de Betlem
i porta signes de pau. Amb ella encendrem
els ciris d’Advent que resten apagats i encendrem també la llum de Nadal que podem
portar a casa. Tant de bo que aquesta llum
ens guiés sempre i fos per a tots els cors un
signe de vida i de pau, per a tots.

FESTA
DE LA
PURÍSSIMA
Era aquest divendres
passat que celebràvem la
festa de la Mare de Déu,
la Immaculada. Nosaltres que estem al seu
Santuari, no podíem pas
fer-ho de qualsevol manera. Aquí deixem una
senzilla reflexió que vam
fer divendres: Com Maria et dic que sí. / Vull, Senyor, donar-te el meu sí més autèntic. / Vull seguirte, encara que em distregui. / Vull triar el teu estil,
tot i que una i mil vegades em deixi temptar per
altres estils diferents. / Vull viure a la teva manera,
lluitant contra altres ofertes fàcils. / Vull estimar,
encara que les meves necessitats cridin més fort que
les d'altres. / Vull ser mans, encara que jo em sorprengui dels meus rampells. / Vull escoltar, encara
que els meus sorolls interiors no callin. / Vull ser
pobre, encara que els meus desitjos siguin infinits. /
Vull ser gran, encara que per dins tot just creus en
mi. / Vull ser nen, encara que, de vegades, presumeixi d'adult. / Vull ser misericordiós, encara que
em costi. / Vull ser tolerant, i acceptar a cada ésser
humà en la seva totalitat. / Vull ser auster, i donar
tot el que em sobre, a poc a poc. / Vull treballar per
la justícia, i no descansar fins que tots visquin. /
Vull lluitar per la pau, i no posar la més mínima
tensió voltant. / Vull imitar a Maria, la Mare, la
Immaculada, la plena de gràcia, la oient de la
Paraula.

SEGON DIUMENGE D’ADVENT

PREGÀRIES
Sa. Preguem ara units en la fe i en l’esperança, i diguem
AMBIENTACIÓ
tot pregant: Vine Senyor, Jesús!
El poble d’Israel va trobar ruïnes i terres ocupades en el seu
retorn a casa des de l’exili d’Egipte.
-Per l’Església, perquè sapiguem crear condicions on es
La nostra mira a la realitat social que vivim també ens parla de visqui la fe que faci creïble el missatge de Jesús en les nodolor, sofriment, i desànim de part de moltes persones. Les cauves realitats humanes que sorgeixen cada dia.
ses són variades, el poble d’Israel vivia moments d’incertesa.
PREGUEM: Vine Senyor, Jesús!
Els profetes que parlaven en nom de Déu, volien consolar el
seu poble i les seves paraules són presència de Déu, tot feia
-Per la nostra societat i per tots nosaltres, que vivim impensar en un nou començament. Aquest nou inici suposa espe- mersos en un consumisme embogit. Que sapiguem comrança i confiança, nosaltres estem cridats a aquest nou comen- partir i reduir el consum innecessari, pensant en el bé del
çament. Estem convidats a participar del projecte de salvació.
També hi ha profetes entre nosaltres que continuen parlant, hi planeta.
PREGUEM: Vine Senyor, Jesús!
ha signes de nous camins, hi ha propostes de nous projectes...
On arribarem?
-Que tots els països rics aprenguem a perdonar els deutes
COMENTARI INICIAL
externs dels països pobres i ens fem capaços d’aportar un
No sembla pas que sigui l’entusiasme el que domina a les nos- percentatge dels nostres pressupostos pel seu desenvolutres comunitats cristianes i la nostra societat. És el Senyor que pament.
vol fer-nos aixecar els ànims i encomanar-nos força per a posar PREGUEM: Vine Senyor, Jesús!
-nos mans a l’obra, obrint camins, accelerant l’arribada dels
nous cels i d’un altra món possible, des d’una altra Església
possible.
Déu es fa company de camí en aquesta aventura. És temps d’aixecar la vista i obrir-se a la realitat que ens sosté i ens fa avançar.

-Avui, dia 10 de desembre, celebrem la Declaració Universal dels Drets Humans; preguem perquè no es quedi en
paper mullat, i que els exercim i els reivindiquem allí on
no són respectats.
PREGUEM: Vine Senyor, Jesús!
ACTE DE PERDÓ
-Per tots els qui formem part d’aquesta assemblea, que
Com. Som estimats per Déu que és qui ens convida a
sentint-nos consolats pel Senyor i acollint la Bona Nova,
aquesta celebració i en mig de tot ens posem davant del
Pare, li obrim el cor tot reconeixent la nostra debilitat, la que la Salvació és ja ben a prop, tinguem postures i comportaments de compromís vers una terra nova.
nostra confusió, el nostre pecat.
-Sa. Tu que envies missatgers que consolen el poble i con- PREGUEM: Vine Senyor, Jesús!
viden a preparar el camí: Senyor, tingueu pietat
-Que en aquest camí vers el Nadal fem un espai en el nostre cor per acollir el Salvador de tots.
-Sa. Tu que ens vas fer patent, amb gestos i paraules la
PREGUEM: Vine Senyor, Jesús!
teva entranyable misericòrdia: Crist tingueu pietat
-Sa. Tu que ens convides a caminar vers un cel nou i una ACCIÓ DE GRÀCIES
terra nova: Senyor, tingueu pietat
Oh, Déu,
-Sa. El Senyor Déu de bondat i misericòrdia, ens agafa de que ets gran en la teva misericòrdia.
abandones els teus fills i filles.
la mà i ens acompanya i ens guia per camins de salvació. Mai
Avui també hem rebut el teu consol.
Amén.
Podem somniar perquè la teva misericòrdia és inacabable.
ORACIÓ INICIAL
Déu omnipotent i ple de bondat, feu que les preocupacions
per les coses terrenes no ens impedeixin de córrer a l’encontre del vostre Fill, i que el coneixement d’aquell que és
la vostra saviesa ens faci participar de la seva vida. Ell que
en vós viu i regne per sempre. Amén.
SALM 84
Senyor, fes-nos veure el teu amor
i dóna'ns la teva salvació!
Jo escolto què diu el Senyor:
Déu anuncia la pau
al seu poble i als qui l'estimen.
Ell és a prop per salvar els seus fidels,
i la seva glòria habitarà al nostre país.
La fidelitat i l'amor es trobaran,
s'abraçaran la bondat i la pau;
la fidelitat germinarà de la terra
i la bondat guaitarà des del cel.
El Senyor donarà la pluja
i la nostra terra donarà el seu fruit.
La bondat anirà al seu davant,
encaminarà les seves petjades.

Gràcies a tu, Pare,
avui ens atrevim a somniar amb un món nou,
amb un ésser humà lliure,
amb una societat fraterna i solidària.
Gràcies a tu, avui encara podem somniar en la pau,
en la justícia, en la veritat, en l’amor.
Perquè, tu Senyor, has canviat els nostres dolors,
les nostres llàgrimes i les nostres pors,
les desmoralitzacions, i desànims,
i ens has posat en camí.
Gràcies, ja que va ser Jesús qui,
comprometent-se a fons per nosaltres
fins a morir, però una mort victoriosa,
i un amor sens fi,
ens fa somniar amb el nou Regne entre nosaltres,
d’un cel nou i una terra nova.

ORACIÓ FINAL
Oh Déu que per mitjà de l’Església d’aquest món heu volgut fer
-nos entreveure la Jerusalem del cel, convertiu-nos per la participació d’aquest sagrament en temples de l’Esperit Sant i concediu-nos d’entrar amb vós a l'estança de la glòria. Vós que
viviu i regneu per sempre. Amén.

GRÀCIES VOLUNTÀRIES
I VOLUNTARIS
Dimarts passat celebràvem el dia internacional del voluntariat. Són molts els qui arreu del nostre país i de la nostra ciutat
exerceixen aquest servei com a voluntaris en molts llocs, al
servei de les persones en diverses associacions, com Càritas,
Creu Roja, serveis socials i civils, religiosos, La Taulada.
Nosaltres els qui estem de voluntaris al menjador social,
vam ser convidats a una mica de festeta d’agraïment i reconeixement pel servei que fem a La Taulada. El voluntariat és
una experiència que s’ha fet internacional des de les ONGs,
fundacions i associacions, arreu del planeta. Potser va ser la
nostra Barcelona Olímpica que va esclatar el gran boom del
voluntari tot reconeixent-li el seu servei no solament amb
simpatia, sinó també amb autoritat. Després poc a poc s’ha
hagut d’anar regulant i a vegades massa que dificulta el poder acceptar una persona voluntària que et faci un servei.
De totes maneres a La Taulada, i també a Càritas, gaudim
d’un bon equip de persones que se senten felices de poder
fer aquest servei d’una manera generosa i desinteressada, en
molts casos sentint dins nostre el ressò de les paraules de
Jesús: tenia gana i em vau donar de menjar, anava despullat i
em vau vestir... També vull posar en aquesta mateixa línia
els milers de Catequistes que arreu de les nostres comunitats
cristianes són voluntàries exercint la transmissió de la fe a
famílies, des dels petits i des dels grans.

GRAN RECAPTA
Amb el treball dels voluntaris hem recollit de l’Àrea de
Guissona per a La Taulada 2.108 kgs. A tots els qui heu estat generosos amb les vostres aportacions, durant el divendres a la tarda, tot el dissabte i el matí del diumenge us en
donem moltes gràcies.

CÀRITAS
QUE HI HA FEINA PER ALGÚ?
Cada dia una persona o altra ve al despatx suplicant si li podem trobar alguna feina, em dol no poder oferir res que els
pugui ajudar, tot i que des de Càritas hi ha aquest servei,
però no sempre hi ha qui demana algú per atendre una persona gran o fer quelcom altra cosa. Hi ha més mà d’obra
sense feina que feina per fer. I encara ens faran creure que
s’ha acabat la crisi!

AGENDA
DESEMBRE
Dia 09: Bateig de Noa Pedrol Casal a l7’30h
Dia 10: Missa Familiar 1r. any
Dia 11: Agrupació Setmana Santa 20’30h
Dia 14: Junta de La Taulada 20h
Dia 15: La Flama de Betlem 20h a St. Joan
Dia 16: Concert del Cor Audite 21h
Dia 17: Concert Coral Espinavessa 18:30h
Dia 18: Grup de Fe-Cultura i Congregació Mariana
Dia 22: Col·legi Lledó celebra el Nadal 15h
Celebració del Perdó 20h
Dia 23: Cor Terpsícore 21h
Dia 24: Missa dominical 11’30h
Missa del Pollet a les 18h i 20h
Missa del Gall a les 22h
Dia 25: Nadal del Senyor Missa 11’30h i 20h
Dia 29: Sopar del Consell Arxiprestal
de Laics a Vila-rodona
Dia 30: Dinar dels animadors d’ALPHA

GRUP FE I CULTURA + CONGREGACIÓ MARIANA (CVX)
Trobada 27 de novembre 2017.
Una vegada més, ens hem reunit en la trobada d’aquest mes
de novembre, per dedicar una estona a la pregària i a la reflexió. Aprofitant que estem finalitzant l’any litúrgic i que
entrem tot seguit en el temps d’Advent, la pregària inicial
l’hem adreçat a Maria, font d’esperança, implorant la seva
intercessió perquè sapiguem acceptar, amb sinceritat de cor,
els esdeveniments de la vida i, així, siguem capaços de confiar plenament en els designis de Déu, refermant el nostre
compromís de constructors de la pau.
El tema de la reflexió ens ha invitat a donar-nos compte que
el Regne de Déu ja és aquí ara entre nosaltres. Un “ara” que
no queda limitat al moment temporal d’aquest instant concret, sinó que engloba tot el transcurs de la història de la
humanitat. Les paraules de Catherine de Hueck que ens guiaven en aquesta reflexió, ens feien notar que la “visió” de
Déu comença “ara” per a aquells que són nets de cor. Una
netedat de cor que se’ns obre com a capacitat d’estimar tal
com Ell, el Senyor, estimà.
Conscients que no és per mèrit nostre poder fer un pas endavant, sinó per gràcia que ens ve donada; aquest és el sentit de pobresa que exhorta a obrir la porta del nostre cor, a
Aquell que durant tant de temps hi ha trucat. L’autora diu:
“L’he deixat entrar i li he dit, Senyor, aquesta és la vostra
casa. Per favor, feu neteja de tot allò que no us agradi”.
Reflexió oportuna per als dies que s’apropen de preparació
pel Nadal.

GRUP BÍBLIC
Ens apropem al final del llibre de Zacaries, avui ens parla
d’una font que brollarà per a purificar els habitants de Jerusalem, tant materialment com espiritualment i aquesta font
és Jesús que redimirà a la humanitat amb la seva sang a la
Creu. El Senyor suprimirà els ídols i els falsos profetes, que
van representar una amenaça a la relació de l’home amb
Déu, aquests personatges només proclamaven el que la gent
volia sentir i així aconseguien el poder i el diner. El poble
serà castigat per la seva forma de ser i seran exterminades
dues terceres parts, la resta quedarà per a ser un poble fidel i
adorar a Déu, amb la veritat eterna i gratuïta. El resum del
dia d’avui és el penediment i la restauració.
Està previst arribar a la cloenda de l’estudi d’aquest llibre el
proper dia 9 de desembre.

DIVERSOS CONCRETS AL NOSTRA

SANTUARI
Dia 16: a les 20’45h. Cor Audite
Dia 17: a les 18’30h. Coral Espinavessa
Dia 23: a les 20’45h. Coral Terpsícore
Tots ells han cantat vàries vegades al nostre Santuari i gairebé sempre per aquest temps nadalenc.

NO SIGINIFICA RES?
A Brussel·les s’hi han aplegat unes 40mil persones, pacíficament defensant el nostre ser. El ser fills d’un poble, i en
molts casos haver-hi identificat encara que nascuts fora. No
es tracte que faci mal d’ulls a ningú, es tracta de manifestar
i fer adonar del que som i del que no ens deixen ser. Altres
vegades milers de persones han omplert estadis de futbol,
també identificats amb el nostre país. Dijous passat, allí hi
ha hagut amics i molts no coneguts però gent de casa amb
una identificació pacífica (res d’explosió de violència) amb
el nostre ser catalans, amb la nostra història mil·lenària. I
tot pacíficament! No significa res?

