EL PASSEIG

LA FLAMA DE BETLEM

L’Ajuntament
ELS CATEQUISTES, ELS INFANTS, ELS PARES I MARES
Pot ser un triangle prou important per a la
vida de la parròquia. Els Catequistes o si
voleu les catequistes, que són majoria les
senyores, són una part important en aquest
servei de la Catequesi, sense elles la majoria
de parròquies no sé pas com ho faríem per
arribar a transmetre la fe i l’experiència cristiana a infants i a les famílies. Els catequistes són doncs una part important, per la seva
“vocació cristiana” pel seu testimoniatge,
per la seva missió. Els sacerdots hem d’estar
al seu costat al cent per cent, tot acompanyant-los i oferint l’orientació i recolzament
necessari.
Els infants són el “diamant en brut” que cal
polir i fer que tregui fora la seva bellesa,
anar fent que aflori del seu interior tota la
riquesa que s’hi amaga i que alhora va assimilant i en va prenent consciència, en la mesura del seu creixement corporal i intel·lectual. L’infant és el camp que cal adobar bé perquè al seu temps doni el fruit pel
qual ha estat cridat. Ells, sobretot s’emmirallen amb els adults que més estimen, els pares, avis i com no els mateixos catequistes.
Els pares i mares són qui de ben començament de la vida de l’infant estan al seu costat, són els primers els qui el fill veu, contempla, admira, estima, i serà enmig de la
vida de cada dia, des del despertar del matí,
fins a tornar al llit per dormir, que va assimilant cada segon i cada novetat que va descobrint tot preguntant, el perquè de cada cosa,
fins que ho entendrà, gràcies a l’habilitat
dels pares que li van transmetent tota la vida. En l’edat de la comprensió serà una aventura més quan els pares el porten a Batejar, i/o a fer la Comunió. Una vegada més
preguntarà, per què, què és tot això, què significa, possiblement l’infant haurà passat per
davant d’una església, o fins i tot haurà entrat acompanyat dels pares i haurà vist amics
o germans que celebren una festa amb molt
regals. Il·lusionat per una cosa i l’altra, entra
a formar part d’una grup d’amics que com
ell fan el mateix camí.

ELS PESSEBRES
I EL PESSEBRE
Els nens i nenes ja han anat portant pessebres en miniatura per a l’exposició que fem
cada any a la sala Claret. Al mateix temps el
P. Joan (molt aficionat als pessebres) amb
l’ajut del nostre tècnic informàtic ha anat
muntant el pessebre gran que com cada any
podem admirar a la mateixa sala Claret. Els
pessebres nadalencs són sempre una expressió d’un reconeixement d’un Déu fet Home
en la més gran humilitat i d’aquesta manera
fa proper el nostre món a la seva divinitat,
en especial el món afeblit, dèbil i marginat.

de Valls va tenir
la gentilesa d’ensenyar als veïns i
en especial a les entitats que formem la part alta del Pg. del Caputxins, el projecte de remodelació que està preparat per a ser
realitzat el proper 2018. Els vaig
atendre al meu despatx, van posar sobre la taula el plànol visual
del projecte, van fer les seves explicacions del com i el què i el
perquè, com solem dir en aquestes circumstàncies. Tot em va
semblar magnífic, dintre del que
permet el nostre passeig, per la
seva amplada, voreres, transit de
vianants i vehicles. Tant de bo
les cases buides es refessin i poguéssim gaudir de millor presència veïnal. Pel que em van explicar, s’eixamplaran les voreres per
a major trànsit de les persones,
que això sol ja és una bona obra i
al davant del Santuari Biblioteca
i Casa de Cultura serà d’un sol
nivell per formar plaça, també
això dignificarà aquests edificis
emblemàtics guanyant especial
relleu el nostre Santuari. Vaig demanar que els dies de mercat no
fossin “envaïts” o ocupats, aquests espais d’avant el Santuari
que dificulta algunes celebracions com són entre setmana funerals o en caps de setmana batejos
i bodes, com l’accés a les escoles: La Candela i el Col·legi del
Lledó. Vaig parlar també, que
durant les obres tinguessin en
compte els mesos de maig i juny,
en les festes de primeres comunions, l’accés al Santuari i els entorns no oferissin dificultats greus per poder accedir i aparcar.
Tot em va semblar ben correcte i
de bona realització ja que ofereix
una bona millora al nostre passeig des de la font de la Manxa i
carrers adjacents. Això sí, ens
caldrà paciència durant les obres
(8 mesos) pels inconvenients que
sempre caldrà conviure-hi. No
em vaig callar però, la denuncia
que vaig fer en aquest full anterior, sobre com és possible això, i
no va ser possible aprofitar la
caserna dels bombers, ara sense
res, i que podia ser aprofitada per
a un alberg i els tallers de Jaume
Huguet que al seu temps s’havia
demanat i projectat i no va poder
ser. No vaig obtenir cap resposta
de res ni satisfactòria, llàstima!
Hagués estat bo un intercanvi
davant d’aquest fet. De totes maneres contents si el nostre passeig
millora. P. Joan.
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“El teu compromís
millora el món”

“càstig” a les nostres infidelitats, ni la inversió en
“paradisos”. El nostre compromís està ple de goig perquè Déu compta amb nosaltres per a seguir la seva
Obra. Una obra que és la
llibertat dels pobles, el respecte a la vida, el reconeixement de les identitats diverses que composen els paios i
les nacions. L’obra de Déu
és el món sense fronteres,
però també el dret a la vida
digna en qualsevol part del
món.
El compromís arriba a transformar les nostres vides a valorar els altres en tota la seva totalitat d’ésser humà; a la vegada
que ens transformem en ésser
plens en la seva integritat. Ésser
espirituals que necessiten viure
en el discipulat de Jesús. Ell que
“no va venir a ser servit, sinó a
servir” (Mt 20,28) Aquest ens
crida a ser els seus deixebles.
Estem cridats a viure aquest
temps d’Advent des del compromís. És una oportunitat. Però
el compromís que ens proposem
té un objectiu clar. És una trajectòria: Millorar el món, treballar per la justícia, fer arribar
l’Evangeli a tots el racons del
món.

Potser la vida sembli més còmode sense compromisos. Fer allò
que en cada moment i a cadascú
li ve de gust. Semblaria que la
llibertat de la persona consisteixi en no lligar-se a res.
Les característiques de l’adult
davant d’un infant és precisament el fet d’adquirir responsabilitats, compromisos. Sentirnos responsables és respondre a
compromisos adquirits.
D’aquesta maner presentem
aquest temps d’Advent i Nadal.
Poder aprofundir en les nostres
celebracions litúrgiques, prendre
-s’ho seriosament ens ajudarà a
acollir l’Esperit de Déu, que
com diu el Papa Francesc,
“sempre fa falta conrear un
espai interior que doni sentit el
compromís” .(Evangelii gaudium n. 262) En definitiva, obrir
les nostres portes interiors perquè l’Esperit creixi en nosaltres.
Avui tenim l’oportunitat de
viure l’Advent i el Nadal en
A FAVOR
comunitat. Aquesta comunitat
DE LA TAULADA
on podem percebre els dons
Tot el que recollirem a les
regalats per Déu a cadascú de col·lectes, en passar a besar el
nosaltres. Així s'enforteix el
Nen Jesús, a les Misses del Ponostre compromís i s’enriqueix llet i del Gall anirà a favor del
amb les qualitats de cadascú. El Menjador La Taulada. Amb
mateix que en les nostres cele- les obres que hem fet de millobracions tenen un altre sentit
ra i ampliació dels locals i noamb la dimensió comunitària. ves instal·lacions ens ha supoPlantejar-nos avui la necessi- sat una despesa molt forta que
tat de compromís és escoltar necessitem l’ajuda de tots.
la crida de Déu. Tots els cristi- Dilluns 18: a les 21h. sopar
ans estem cridats a ser agents
solidari a Casa Caritat,15€
de de transformació. El nostre
compromís no és ni serà el

Gràcies

Aquest divendres al vespre a Sant Joan hem rebut
la Flama de Betlem, com a signe de Pau per a tota la
humanitat. Cada Parròquia han rebut una flama que
en un fanalet l’hem fet arribar a cada destí, nosaltres
al Lledó, acompanyats d’una colla de famílies, també hem portat la Flama fins al nostres Santuari per
tots aquells que en vulguin portar a casa la flama.

HORARIS DE MISSES
NADAL, CAP D’ANY i REIS

Dia 22: Celebració del Perdó: 20h.
Dia 24: Diumenge 11’30h. Mínimes 10h.
Missa del Pollet 18h. i 20h.
Missa del Gall 22h. Mínimes 22h.
Dia 25: Dia de Nadal Misses a les 11’30h. i 20h.
Mínimes a les 10h.
Dia 26: Missa a les 19’30h.
Dia 30: Missa a les 20’h.
Dia 31: Diumenge: Misses 11’30h. i 20h.
Dia 1: Cap d’any 2018 Misses 11’30h. i 20h.
Mínimes a les 10h.
Dia 5: Missa a les 20h. Vigília Reis
Dia 6: Festa del Reis Misses a les 11’30h. i 20h.
Mínimes a les 10h.
Dia 7: Diumenge Misses a les 11’30h. i 20h.
Mínimes a les 10h.

TERCER DIUMENGE D’ADVENT

perquè el Totpoderós obra en mi meravelles:
el seu nom és sant,
AMBIENTACIÓ
i l'amor que té als qui creuen en ell
A l’apropar-nos per escoltar la Paraula contemplem el context
intern dels seus protagonistes. El Servent ungit i enviat, la cos'estén de generació en generació.
munitat, el Precursor de Jesús (Joan Baptista) tots són instruOmple de béns els pobres,
ments de Déu.
i els rics se'n tornen sense res.
Tots, ells i nosaltres, des de l’alegria i la fidelitat, preparem el
Ha protegit Israel, el seu servent,
camí i ens preparem nosaltres per a rebre el Senyor. És un futur s'ha recordat del seu amor.

que ens ajuda a viure el present amb unes claus determinades.
El compromís amb el futur, ens canvia el present. Cadascú té el PREGÀRIES
seu paper a fer. Però tots convençuts que Déu compleix les se- Sa. Des de la nostra pobresa, ens girem vers tu, Déu i font
ves promeses. És necessari que la llum promesa la fem present i d’esperança.
està a les nostres mans. És aquí on radica la nostra alegria.

-Preguem per l’Església de Jesucrist, perquè acollint la
Bona Notícia de Jesús, ungit per l’Esperit:
Anem caminant vers Nadal, que és la festa de la tendresa de
Déu. La festa en que Déu manifesta la seva passió i entusiasme No es preocupi tant de si mateixa, sinó que anunciï al
pels homes. L’alegria i el goig ja comencen a mantenir-nos in- Déu proper, solidari a tota la humanitat.
COMENTARI INICIAL

quiets. L’esperança sembla ser que es reactiva i també els
ànims, encara que enmig d’una crisi, social, econòmica i política que pot ser molt bé ens facin avergonyir, per les víctimes
que trobem sempre arran del camí. Escoltarem a Joan el Baptista, que és la Veu que crida en el desert i que amb prou feines se
sent a causa de tants anuncis de la nostra societat. Joan ens convida a aplanar el camí, no pas a omplir les llars de coses i més
coses. Ens convida a deixar un espai per aquell que ve, aquell
que descendeix, i ve amb un gran bagatge de justícia i pau.

-Preguem per les persones a les que Déu tant estima, els
qui pateixen per qualsevol causa:
Que trobin en nosaltres, els seus germans, unes mans
obertes, de recolzament i alliberament.

-Preguem perquè en les comunitats cristianes com la nostra, sorgeixin homes i dones portades per l’Esperit:
Es preocupin de treballar generosament per construir
una comunitat fraterna i acollidora.
ACTE PENITENCIAL
Sa. -La llum que arriba a les nostres vides ens possibilita veure -Preguem pels qui, cristians o no, col·laboren per a fer
la foscor que ens envolta, el món desencaixat, que anem cons- possible un món millor:
truint. Ens dol, ens posem però, a les teves mans, davant la teva Que cerquin camins per eradicar la pobresa i exigint que
es compleixin els objectius del mil·lenni.
mirada que ens il·lumina i esberla les tenebres.
-Preguem per tots els qui participem d’aquesta Eucaristia,
que no es deixem enganyar per les “sirenes” de la nostra
societat:
Sinó que escoltant la Paraula de Déu i el crit dels sofrents, ens disposem a celebrar un Nadal de cor fratern i
-Tu, que ens envies profetes de la llum i ens regales la vi- solidari.
da de Jesús, el sol que il·lumina tota vida i que ve a aquest
Sa. Senyor, Déu, alliberador dels oprimits, escolta la nosmón.
tra pregària d’avui, mostra’ns la teva bondat i dóna’ns un
-Crist tingueu pietat.
cor generós per a aplanar els camins al Salvador que esperem. Amén.
-Tu, que t’apropes i ens has vist vestits de festa, amb la
vida que l’Esperit obre en nosaltres.
ACCIÓ DE GRÀCIES
-Senyor tingueu pietat.
Senyor, Déu nostre,
estàs veient com el teu poble,
Sa. Déu d’amor i de misericòrdia, font de tota alegria i
una petita resta enmig de la nostra societat,
pau, rega amb la teva vida la nostra, fins a l’eternitat.
espera amb il·lusió la festa de l’Encarnació,
ORACIÓ INICIAL
la festa del naixement del teu Fill,
Mireu, oh Déu, el vostre poble que espera, ple de fe, la
l’Emmanuel, el Déu amb nosaltres;
festa del naixement del vostre Fill; concediu-li d’arribar
amb alegria a les festes de Nadal i de celebrar-les solem- Dirigeix les nostres vides,
nement amb el goig de l’Esperit. Vós que viviu per sem- vers la font de l’alegria profunda,
de tan gran misteri,
pre. Amén.
perquè festegem la nostra salvació
SALM Lc 1
amb un cor autènticament nou,
El Senyor ha fet en mi meravelles sant el seu nom.
I concedeix-nos encertar en el camí
La meva ànima magnifica el Senyor,
que ho fan possible,
el meu esperit celebra
en les actituds amb les quals
Déu que em salva,
ens hem de revestir,
perquè ha mirat la petitesa
en els comportaments que hem de desestimar
de la seva serventa.
per a poder-ho celebrar
amb veritat i autenticitat,
Des d'ara totes les generacions
i sigui així font d’alegria insubornable. Amén.
em diran benaurada,
Com. -Tu, que vens a nosaltres amb una Bona Notícia,
que és font d’alegria i llibertat pels que sofreixen i pels
qui els dol el mal del món.
-Senyor tingueu pietat.

DINAR DE NADAL A LA TAULADA
En la reunió de la Junta d’aquest dijous hem acordat,
havent consultat als voluntaris, que el dissabte dia 23 hi
haurà el dinar de Nadal per a totes les persones i famílies usuaris del nostre menjador i les persones necessitades que en aquest dia hi vulguin participar. Com altres
anys serà un dinar festiu en el nou menjador on tots podem seure a una taula festiva.

ACTES A FAVOR DE LA TAULADA
S’ha iniciat un seguit d’actes a favor de La Taulada per ajudar a finançar les obres que s’han fet al nou menjador.
Aquest dimarts passat dia 12, a la Casa de Cultura hi va haver un concert de Maria Jacobs. Agraïm a la Maria i el seu
equip la seva disponibilitat i generositat en aquest acte. Llàstima que no hi va haver públic, per gaudir del concert que
durant una hora ens va oferir la Maria.
Aquest divendres dia 15 al mateix local concert de Jazz pel
grup SOL BAKER i presentació del dics “Divinamente”.
Dilluns dia 18 sopar solidari a Casa Caritat al preu de 15€.
Agafeu els tiquets a la sortida del Santuari. O també per Tel:
640505500 i per mail: campanya.lataulada@gmail.com

ENLLAÇ SOLIDARI
Aquesta setmana s’ha reunit la junta d’Enllaç Solidari, de la
qual formen part el P. Joan i el Germà Josep. S’ha fet una
valoració de la festa d’Enllaç que es fa cada any pel mes
d’octubre i que possiblement el proper any es faci a la Parròquia de St. Antoni Ma. Claret de Lleida, des d’on alguns
joves van participar del voluntariat a la Missió de Brasil.
També s’ha constatat que va minvant les aportacions als
nostres projectes i no és possible socórrer a tots. Ara s’està
participant en un projecte de la Índia, com ja està anunciat al
nostre racó de missions. També minva les persones que apadrinen un nen o una família a la nostra missió del P. Trilla i
Llamas a Brasil, tot tenint en compte la tria que es fa allí a
les famílies que més ho necessiten i no reben cap ajut. La
crisi econòmica que passem també ens afecte com a ONG.
Malgrat tot continuem oferint ajudes potser més limitades.
També s’ha parlat dels Camps de Treball que es fan a l’estiu
en algun lloc de Missió nostre, vam quedar que els joves
interessats ho podien fer acompanyats de les Missioners
Claretianes de Cornellà, que ho fan a Paraguai o bé a Santo
Domingo. P. Joan
ELS CALENDARIS. Al Racó de Missions trobareu els
calendaris que són a benefici dels projectes missioners a
la Índia, el país del nostre estimat P. Helin.

AGENDA
DESEMBRE
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 Consell Arxiprestal
de Laics a Vila-Rodona
Dia 30: Dinar dels animadors d’ALPHA
Dia 31: Missa dominical 11’30h. i 20h.

AGRUPACIÓ DE GERMANDATS I
CONFRARIES DE SETMANA SANTA
Aquest dilluns passat la junta d’aquesta Agrupació es va reunir
per a concretar les esmenes del protocol per a la processó del Divendres Sant. Es va aprovar el protocol per un temps determinat i
totes les esmenes van ser posades al seu lloc. D’aquesta manera
tenim tots, un punt de referència de com hem d’actuar i posicionar-nos en el desenvolupament de la Processó del Divendres Sant.
Vam acabar la reunió desitjant-nos tots un Bon Nadal.

ERA LA MARIA CARTANYÀ
Ens va deixar per fer el pas a l’eternitat aquesta setmana
passada al voltant de la festa de la Immaculada. En la pregària de comiat els bancs estaven plens de persones amigues i familiars. Alguns ho van saber més tard i expressaven el seu condol. Tenia noranta any, i va ser una persona
amiga de tots, amable en la seva professió, que es guanyava
la simpatia de les companyes de feina i dels pacients. Jo
l’he coneguda quan ja no treballava, i era una assídua feligresa al nostre santuari, ens va ajudar durant un temps a
escriure els llibres d’arxiu parroquial, i no fallava mai quan
organitzàvem una excursió, mentre va poder venir. Devota
de la Mare de Déu, i que en el dia de la seva festa la va acollir al cel per a viure una eternitat entre els justos. Que ara
ella, intercedeix per tots els feligresos i per tots els nostres
projectes d’aquesta comunitat cristiana. Gràcies Maria per
la bondat que ens vas transmetre sempre.

GRUP BÍBLIC
Continuem amb l’últim capítol del llibre de Zacaries. El
tema que treballem es basa en la desfeta i esperança de restauració de Jerusalem. Si bé es un escrit difícil d’interpretar,
es desprèn que el Senyor guia aquest poble i, tant el seu
atac com el seu rescat fa
referència a l’aspecte terrenal, a l’església posterior i a la
segona vinguda de Crist, que connecta amb l’apocalipsi,
però la gran esperança és que el Senyor serà per sempre la
Llum, la Glòria i la Font d’aigua viva. Ens acomiadem amb
una pregària basada en el Salm 72, i desitjant-nos unes Santes Festes per a trobar-nos novament el dia 13 de gener.

EL PERDÓ I LA RECONCILIACIÓ
EN LA PARELLA
De la mà de l’Exhortació Apostòlica
Amoris Laetitia del Papa Francesc

“Les crisis matrimonials, diu el papa, freqüentment s’afronten d’una manera superficial i sense la valentia de la
paciència, del diàleg sincer, del perdó recíproc, de la reconciliació i també del sacrifici”.
Convivint amb la culpa i el perdó. Tota relació humana
passa per moments de discussió, de conflictes, de valors
descoberts, d’ofenses i ferides. Ningú s’allibera de cometre
errors, dels malentesos, de fer mal sense voler. L’ofensa fa
mal. La relació queda “tocada”. A vegades apareix el dubte: realment m’estima? En tot cas sigui greu o lleu, la ferida
causada fa patir, la parella necessita menjar perdó i arribar a
una vertadera guarició. La pròpia experiència ens diu que
tota relació d’amor està habitada pel perdó i la reconciliació. Unes vegades haurem de perdonar i altres demanar el
perdó.
Guarí la relació és possible. “Quan hem estat ofesos o
desil·lusionats, el perdó és possible i desitjable però ningú
diu que sigui fàcil.”(106) el poder guarir-se és possible en
una relació d’amor. Per als cristians és una “gràcia” unida
al sagrament. “fruit de l’amor és també la misericòrdia i el
perdó. En aquesta línia, és molt emblemàtica l’escena de la
dona adúltera a l’explanada del temple de Jerusalem, rodejat dels seus acusadors, i després sola amb Jesús que no la
condemna i la convida a una vida més digna. (continua)

