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L’ESPERIT DE
JESÚS
Jesús

ança en Déu
desapareix, la
fe es debilita.
Jesús queda reduït a un personatge
del
passat, l’Evangeli es converteix en lletra
morta, l’amor es refreda i l’Església no passa de ser una institució religiosa més.
Sense l’Esperit de Jesús, la llibertat s’ofega, l’alegria s’apaga, la celebració es converteix
en costum, la comunió s’esquerda. Sense l’Esperit, la missió s’oblida, l’esperança mor,
les pors creixen, el seguiment a
Jesús acaba en mediocritat religiosa.
El nostre problema més gran és
l’oblit de Jesús i la descurança
del seu Esperit. És un error voler aconseguir amb organització, treball, devocions o estratègies pastorals allò que només
pot néixer de l’Esperit. Hem de
tornar a l’arrel, recuperar l’Evangeli en tota la seva frescor i
veritat, batejar-nos amb l’Esperit de Jesús.
No ens enganyem. Si no ens
deixem revifar i recrear per
aquest Esperit, els cristians no
tenim res important per aportar
a la societat actual, tan buida
d’interioritat, tan incapacitada
per a l’amor solidari i tan necessitada d’esperança.
José Antonio Pagola

va aparèixer a Galilea
quan el poble jueu vivia una
profunda crisi religiosa. Portaven molt de temps sentint la
llunyania de Déu. El cel estava
«tancat». Una mena de mur
invisible semblava impedir la
comunicació de Déu amb el seu
poble. Ningú era capaç d’escoltar la seva veu. Ja no hi havia
profetes. Ningú parlava impulsat pel seu Esperit.
El més dur era aquesta sensació
que Déu els havia oblidat. Ja no
li preocupaven els problemes
d’Israel. Per què romania ocult?
Per què estava tan lluny? Segurament molts recordaven l’ardent oració d’un antic profeta
que resava així a Déu: «Tant de
bo esquincessis el cel i baixessis».
Els primers que van escoltar
l’evangeli de Marc devien quedar sorpresos. Segons el seu
relat, en sortir de les aigües del
Jordà, després de ser batejat,
Jesús «veié que el cel s’esquinçava» i va experimentar que
«l’Esperit de Déu baixava cap a
ell». Per fi era possible la trobada amb Déu. Sobre la terra caminava un home ple de l’Esperit de Déu. Es deia Jesús i venia
de Natzaret.
Aquest Esperit que baixa sobre
ell és l’alè de Déu, que crea la
vida, la força que renova i guareix els vivents, l’amor que ho
transforma tot. Per això Jesús
es dedica a alliberar la vida, a
guarir-la i fer-la més humana.
Els primers cristians no van
voler ser confosos amb els dei- Proper Dissabte dia 13
xebles del Baptista. Ells se sen- a les 20:45h concert al
tien batejats per Jesús, no amb
Lledó a favor de La
aigua, sinó amb el seu Esperit.
Taulada.
Sense aquest Esperit, tot s’apaga en el cristianisme. La confi-

ATENCIÓ!

LA FESTA DELS REIS
UNA VEGADA MÉS
Que bonic i encantador és acompanyar els nostres petits de casa a veure la cavalcada dels Reis quan arriben
a la nostra ciutat. Són tot mirades alegres i festives,
d’una alegria encomanadissa que fa somriure a tots
grans i petits. Als petits els agrada de veure-ho i els
grans de ser-hi també. És una festa per a tots. I ho farem un any i un altre, quan a casa hi ha infants petits i
quan encara som tots grans, és una festa entranyable
per a tots. Que la puguem viure forces anys i que el
Senyor ens hi acompanyi.
Fa just set dies que iniciàvem el nou any, ha passat una
setmana i tots ens preguntem com ens agradaria ser
aquest nou any, per cada un de nosaltres, pel nostre
poble, pel nostre país i pel món sencer. Veiem guerres
que no hi ha treva que aturi, veiem amenaces nuclears
que posen la pell de gallina, només pensant amb la destrucció que pot portar al món i a la vida. Veiem que
s’apropa el dia que la nostra nació haurà de començar
una nova etapa de govern, però, que escoltant moltes
tertúlies, veus que encara hi ha dubtes i camins gens
clarificadors. Qui ens governarà? Hauran els polítics
aclarit i conjuntat idees, projectes i ideals que afavoreixin la construcció d’una nació que camina endavant i
que vol eliminar tants i tants entrebancs que ens posen?
Abolirem les corrupcions que ens amenacen per totes
bandes i que és l’epidèmia instal·lada al nostre món,
sense que arribem a trobar el desllorigador que les elimini? Bé, no vull pas ser derrotista, però cada dia prego
al bon Déu que ens ajudi i ens faci trobar el camí a seguir.

Una trobada de cris ans, foto d’arxiu

ANY NOU VIDA NOVA
Les

Parròquies de Valls ens hem posat d’acord
per a treballar en conjunt el projecte ALPHA per a
dinamitzar la vida parroquial. Ja ha sorgit un grup
de voluntaris que seran els primers animadors junt
amb els rectors de les parròquies. Ara ben aviat en
aquest mes de gener, iniciarem el primer curs a la
nostra ciutat i ho confiem en l’Esperit de Jesús que
ens acompanyarà en aquest projecte i crear nou
caliu de vida cristiana. Que la Verge de la Candela
i del Lledó no ens deixin de la mà.

UNA GRAN
ESTRELLA

LITURGIA DIA 7
ORACIÓ
Oh Déu, el vostre Unigènit, s’ha manifestat fet home entre els homes; feu que havent-lo conegut igual a nosaltres, exteriorment, mereixem de ser interiorment reformats per ell. Que amb vós viu i regne per
sempre. Amén.

Uns

SALM 28

Beneeix el Senyor, ànima meva, no t’oblidis mai dels seus favors.
Doneu al Senyor, fills de Déu,
doneu al Senyor glòria i honor;
doneu al Senyor la glòria del seu nom.
Adoreu el Senyor: s'apareix la seva santedat.
La veu del Senyor es fa sentir sobre
les aigües:
el Déu majestuós fa esclatar la tempesta, ve el Senyor sobre les aigües
de l'espai.
La veu del Senyor és potent, la veu
del Senyor és majestuosa.
La veu del Senyor arremolina l'alzinar
i escorça les boscúries.
I al seu palau tot canta: «Glòria!»
El Senyor té el soli dalt les aigües diluvials, hi seu el Senyor, rei per sempre.

CATEQUESI FAMILIAR
Trobada de pares i mares de la Catequesi
Familiar. Serà el dia 9 dimarts, per a les famílies de primer any i el dia 11 dijous per a
les famílies de segon any. Ens tornarem a
trobar, doncs, per continuar la nostra catequesi.

PREGÀRIES
Senyor, el vostre Fill, Jesús és batejat al
Jordà:
Feu que el nostre baptisme ens renovi
cada dia a ser més fidels a vós.
Sobre d’Ell va baixar el vostre Esperit
Sant:
Feu que aquesta força de l’Esperit ens
santifiqui sempre, per ser els vostres testimonis.

UN SOPAR FRATERN

Abans d’acabar l’any els representants dels diversos Consells Parroquials, junts amb els seus
Mossens, ens vam reunir per a celebrar junts un
sopar nadalenc. Va ser una llarga estona de convivència, com sempre fem, de fraternitat i de
Senyor ens dius que tu t’has complangut
festa, també de compromís per a continuar trebaamb la presència entre nosaltres del teu
llant a les nostres parròquies respectives, amb
Fill:
Et preguem que la nostra vida sigui sem- ganes i fermesa. Uns cants de Nadales acompapre una complaença per a tu per la nos- nyats de la guitarra del Mn. Joan donaven punt
final a la festa. Ens tornarem a trobar, mentre ja
tra fidelitat.
pensem en le viacrucis nocturn i la trobada anual
de cristians a Vallmoll.
Senyor, la vocació del teu Fill va ser de
portar-nos la Bona Nova:
Fes que l’assumim entre tots i la portem
SOLIDARITAT I LA TAULADA
a terme entre nosaltres.
En la col·lecta de les Misses del pollet i Nadal
Senyor, el Baptisme ens ha fet fills teus:
hem recollit per a la Taulada mil euros, que
Fes que no perdem mai aquesta filiació, i agraïm a tots la bona col·laboració que hi ha
ens sentim tots germans.
hagut. També que entre altres donatius i els concerts de Nadal fets al Lledó s’han recollit 1.050€
Senyor, aquests dies iniciarem el curs
més, de la caixeta de donatiu per la Taulada
ALPHA a la nostra comunitat:
Fes que la presència del teu Esperit Sant s’han recollit mil més. Tot plegat fa que puguem
ens acompanyi a reviure una fe ben pro- anar pagant factures de la nova instal·lació. A
tots els que hi heu col·laborat moltes gràcies.
funda i testimonial.

ORACIÓ FINAL
Senyor, vós que ens heu nodrit amb el do
sagrat, feu que, havent escoltat amb fe el
vostre Fill unigènit, puguem ser anomenats fills vostres i que, de fet o siguem de
cor. Us ho demanem pel vostre Fill el Salvador de tots. Amén.

dies de descans sempre
ens van bé a tots, sobre tot
quan fa dies que no ho has pogut fer i pots disposar d’uns
dies que et semblen un regal.
Aquests dies festius i de feina
alhora, al voltant de Nadal i
Cap d’any, han estat uns dies
per a mi de desconnectar una
mica, del treball intens de cada
dia i de descans, aprofitant
també poder visitar alguns de
la família i amics que durant
l’any es fa impossible. També
ho he pogut fer gràcies a la
meva comunitat claretiana que
m’ho ha permès assumint la
meva feina i als voluntaris de
La Taulada que han continuat
ferms al seu lloc per atendre
les persones. Mentre jo, a La
Plana de Vic, podia no haver
de pensar què havia de fer d’una manera immediata ni demà
ni demà passat. El descans corporal ha estat bo, encara que
una mica curt, però bo. El descans espiritual també el mateix, he pogut pregar i llegir,
sense pensar que m’esperava
feina darrera. El clima ha estat
bo, oi més, quan tens algú a
casa que t’estima i vetlla per tu
com la meva germana. El sol
il·luminava la muntanya de
Bellmunt i les parets del seu
Santuari de Maria. Ho veia des
de la finestra de casa i més encara quan ens hi vam apropar
de camí a Olot passant pels
túnels de Bracons. Ja a la fosca
del vespre de retorn, brillava
un estel penjat no sé pas a on
devia ser, ben a prop del mateix santuari de Maria. Una ornamentació nadalenca que aquests dies inunda tots els pobles i ciutats. Mentre el cotxe
anava fent camí amb revolts i
més revolts, l’estrella era allí,
gran, lluminosa, que es feia
veure i la podies seguir amb la
mirada. Em va fer pensar amb
l’estrella d’orient que aquells
Mags van seguir fins a descobrir on havia nascut Jesús, el
Messies. Ells el van poder veure i el va adorar perquè van
creure en l’estrella i la van seguir. Era el signe extern, on
Déu s’hi va fer visible i ells
amb els seus cors disposats van
seguir i el van poder trobar. No
pas Herodes, que tenia un cor
tancat en ell mateix i mai el va
poder veure. Tant de bo el nostre cor pugui contemplar sempre l’Estrella que ens porti fins
a trobar-nos amb Jesús que és
el nostre camí i que camina
amb nosaltres. P. Joan

