VAM SER GERMANS
Una bona amiga, m’envia
una “WhatsApp” amb una
fotografia amb un senyor i
una colla d’amics que
M’ho deia un pare de la catequesi:
lluny d’aquí feien un serP. Joan, tota aquesta experiència que
vei solidari. No el vaig
vivim a la Catequesi Familiar m’està
reconèixer a l’acte. M’esencantant, i m’agrada molt, i no li dic
forçava amb el pensament,
pas per fer-li la pilota, és així, cada vea veure qui podia ser, però
gada que ens trobem acabem anant a un
no me’n sortia. La meva
bar a fer petar la xerrada continuant la
resposta
pel
mateix
conversa. En vam estar parlant tots dos, i
“WhatsApp” va ser que no
em va alegrar que em digués tot això.
sem feia estrany aquell
Ara però, també és veritat que no tot s’arostre somrient, però que
la meva memòria no el feia
caba amb la xerrada a la Sala Claret,
present, per més que vaig
amb el petit grup i la Catequista, o amb
fer un “resset” i un altre.
la Missa Familiar, crec que el que cal és
En pocs minuts vaig tornar
no perdre el fil que ens porta a viure tot
a rebre resposta de l’amiga
això. Crec que és sentir viva dins el noson em deia el nom d’aquetre cor aquesta experiència, fer-la vida de
lla persona, em deia: Joan
la nostra vida. La complicació ve quan
és E. R. Llavors sí, immetornem enmig de la feina, del treball de
diatament em van venir a
cada dia en la nostra professió, i especila memòria tots els records
alment dins a casa nostra on vivim el dia
viscuts amb ell. Ja ho crec
a dia.
que el coneixia, i tant que
Fa pocs dies vaig visitar dos malalts a
havíem conviscut junts a la
urgències a l’hospital Pius. Mentre espemateixa comunitat. Ja feia
rava poder entrar a l’habitació, observauna colla d’anys de tot
va els metges i infermeres, uns de cara la
això però el record contiseva pantalla llegint historials o buscant
nua essent viu encara. Ell
solucions a cada problema del malalt que
cabells blancs, i jo més
acompanya, altres amunt i avall amb els
Infància Missionera aviat sense. Un home d’un
carros aquells carregats de tot per a soAl Racó de Missions, caràcter agradable, sempre
córrer el malalt i donar-li el remei que
trobareu tot el mate- somrient, com mostra la
cal. És una mica de brogit oi més aquests
rial d'aquesta jorna- imatge, servicial, atent,
dies de grip. Cada un fa la seva profesrespectuós, donat als alda que és avui dia 28 tres... Els anys, però, i alsió, jo la meva amb el sagrament del
consol del malalt que ho ha demanat. I
de gener.
tres ideals ens van separar,
enmig de tot hi ha la providència de Déu
A més del calendari
jo vaig continuar el meu
que ens guia i beneeix els nostres passos.
d’ENLLAÇ SOLIDARI, camí i ell, el seu. Tots dos,
Crec que res està deslligat.
hi ha altres materials germans en el baptisme,
A la Catequesi amb els pares i mares, no
treballant per la causa del
sempre referents a
pretenem res més que acompanyar, que
Regne i pel bé de les perles missions i els dicaminar junts ajudant-nos uns i altres per
sones. Poc podia jo pensar,
versos projectes que que anys més tard i força
a no despistar-los de la pista que ens van
portem a terme.
deixant les petjades de Jesús.
anys, a través d’una amiga
També pels pe ts.
i a l’altra punta del món,
on la solidaritat és impresRetalla per aquí ............................................................................................................................. .............
cindible, tornaríem a tenir
referència de la vida comCAMPANYA DE MÉS SOCIS
BUTLLETA DE SOCI DE LA TAULADA
partida. En dono gràcies a
Déu, perquè l’amic E. als
Sr/Sra_______________________________________________NIF_________________ seus més de 80 anys gairebé 90 encara continua present entre nosaltres, amb el
Domicili ______________________________________________nº _____________Pis
mateix somriure en que
Ciutat _____________C.P____________ Telèfon_____________________
sempre i cada dia ens vèiem. Una vegada més veig
Amb una aportació de __________ euros
que el bon Déu, Pare del
cel, alimenta els ocells del
Amb una periodicitat: Mensual ____Trimestral ____Semestral ____Anual____
cel i vesteix les herbes dels
prats, i també té cura de
Número de compta de La Taulada: ES10 2100 0021 5502 0075 5709
nosaltres els seus fills,
com diu l’evangeli. No
El meu número de compte és: ______ _______ _______ _______ _______ _______
perdem mai la fe i la confiança en el Creador. P. Joan
Nota: Les aportacions dedueixen un 25% de la quota íntegra del IRPF.
Signatura
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GUARIDOR

Segons Marc, la primera actuació pública de Jesús va
ser la guarició d’un home
posseït d’un esperit maligne
a la sinagoga de Cafarnaüm.
És una escena colpidora,
narrada perquè, des del començament, els lectors descobreixin la força guaridora i
alliberadora de Jesús. És
dissabte i el poble es troba
reunit a la sinagoga per escoltar el comentari de la Llei
explicat pels escribes. Per
primera vegada Jesús proclamarà la Bona Notícia de
Déu precisament en el lloc
on s’ensenyen oficialment al
poble les tradicions religioses d’Israel. La gent queda
sorpresa en escoltar-lo. Tenen la impressió que fins ara
han estat escoltant notícies
velles, dites sense autoritat.
Jesús és diferent. No repeteix el que ha sentit a uns
altres. Parla amb autoritat.
Anuncia amb llibertat i sense
por un Déu bo. Tot d’una, un
home es posa a cridar: «Has
vingut a destruir-nos?». En
escoltar el missatge de Jesús s’ha sentit amenaçat. El
seu món religiós se li ensorra. Se’ns diu que està posseït d’un «esperit maligne»,
hostil a Déu. Quines forces
estranyes li impedeixen de
seguir escoltant Jesús? Quines experiències nocives i
perverses li bloquegen el camí cap al Déu bo que anuncia Jesús? Jesús no s’aco-

vardeix.
Veu al pobre home
oprimit pel
mal i crida:
«Calla i surt
d’aquest
home!».
Ordena que
callin
aquestes
veus malignes que no
el deixen trobar-se amb Déu
ni amb si mateix. Que recuperi el silenci que guareix el
més profund de l’ésser humà. El narrador descriu la
guarició de manera dramàtica. En un últim esforç per
destruir-lo, l’esperit «el sacsejà violentament, llançà un
gran xiscle, i en va sortir».
Jesús ha aconseguit alliberar
l’home de la seva violència
interior. Ha posat fi a les tenebres i a la por de Déu.
D’ara endavant podrà escoltar la Bona Notícia de Jesús.
No poques persones viuen
en el seu interior d’imatges
falses de Déu que els fan
viure sense dignitat i sense
veritat. El senten no com una
presència amistosa que convida a viure de manera creativa, sinó com una ombra
amenaçadora que controla la
seva existència. Jesús sempre comença a guarir-nos
alliberant-nos d’un Déu opressor. Les seves paraules
desperten la confiança i fan
desaparèixer la por. Les seves paràboles atreuen cap a
l’amor de Déu, no cap a la
submissió cega a la Llei. La
seva presència fa créixer la
llibertat, no les servituds;
suscita l’amor a la vida, no el
ressentiment. Jesús guareix
perquè ens ensenya a viure
només de la bondat, el perdó
i l’amor, que no exclou ningú.
Guareix perquè ens allibera
del poder de les coses, de
l’autoengany i de l’egolatria.
José Antonio Pagola

FESTA DELS MÀRTIRS
CLARETIANS
El proper dijous dia 1 de febrer, (vigília de la Candela) celebrem la festa dels Màrtirs Claretians de Catalunya. Van ser 109, entre els quals el Germà Saperas
fill d’Alió. Encara és ben recent a la nostra ment la solemne festa que es va celebrar a la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona. Ho recordarem aquest dia 1
de febrer al vespre i Diumenge a la Missa de les 11’30.
Fem present entre nosaltres aquest gran testimoniatge
de tots ells que no van renunciar a la seva fe i vocació i
van preferir la mort. Ells són per a nosaltres un testimoniatge a viure amb major fidelitat la nostra fe i vocació cristiana.

NOVENA A LA MARE
DE DÉU DE LA
CANDELA
Recordem que aquest 27 fins el dia
4 de febrer hi ha la novena a la Verge de la Candela, que aquest any
predicarà el Mn. Ignasi Olivé, fill de
Valls. Preguem-li a la Verge de la
Candela que vetlli per la nostra ciutat, per tots els seus habitants, sense
exclusió. Que qui estigui malalt recuperi la salut i qui
està sense feina trobi el seu lloc de treball. Que tots
puguem viure amb dignitat i que la seva llum de la candela sigui el nostre far que ens vagi guiant tot l’any i
durant tota la vida.
DIA 2, FESTA DE LA CANDELA
Missa a Sant Joan a les 11’30h. Al Lledó a les 20h.

ORDRE EQÜESTRE DEL SANT
SEPULCRE DE JERUSALEM
Diumenge dia 4 de febrer participaran de la Santa Missa a les 11’30h, els membres d’aquesta Ordre, en la
segona jornada de convivència que han organitzat, recordem que arran de les festes del cinquantenari va
sorgir aquesta idea, per poder continuar els lligam que
hi havia hagut de temps antic, entre els segles XIV i
finals del XVI convertint el Santuari del Lledó en
“Priorat de Canonges del Sant Sepulcre”, encara que
agregat a al Col·legiata de Santa Ana de Barcelona.

PREGÀRIA PER A LA UNITAT
DELS CRISTIANS
Va cloure aquest dijous passat, festa de la Conversió de
Sant Pau. Cada dia d’aquesta setmana un petit grup de
fidels vam participar d’aquesta pregària. Llàstima que
no fóssim més colla, però sabem que estàvem reunits
amb nom de Jesús i Ell hi era present.

DIUMENGE IV DURANT L’ANY
ORACIÓ INICIAL
Senyor Déu nostre, feu que us estimem amb tot el cor i
que també estimem tothom amb una sincera caritat i
així siguem testimonis del vostre amor. Vós que viviu i
regneu per sempre. Amén.
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, tu que has vingut a destruir el poder del maligne:
Dóna’ns la fortalesa per a vèncer sempre el mal amb
la teva gràcia.
Senyor, tu que alliberes el posseït pel pecat i la maldat:
Dóna’ns un cor ple de veritat i així lluitar contra tota
corrupció.
Senyor tu que ets l’únic Pastor i que vols la unitat dels
cristians:
Fes que amb la comunió amb Tu, siguem tots u com
una sola família.
Senyor, no t’oblidis d’aquestes famílies que avui som
aquí:
I concedeix-nos la teva pau i el do d’un amor fidel.
Et preguem Senyor, pels qui avui visiten la nostra ciutat:
Fes que trobin una bona acollida i retornin a la seva
llar plens d’alegria.
Senyor, et fem present els nostres malalts i aturats:
que la nostra solidaritat els porti a viure amb salut,
treball i harmonia.
ORACIÓ FINAL
Enfortits amb el sagrament de la nostra redempció, us
preguem, Senyor, que aquest aliment de la salvació
eterna faci progressar constantment l’Església en la fe
veritable i construir el vostre Regne de pau i veritat.
Vós que viviu per sempre. Amén.

TAULADA
Acabant coses, creiem
que ben aviat tot el
menjador estarà gairebé del tot com estava
projectat. Hi ha detalls
i més detalls que sembla que no acabin mai.
Que si ara uns llums,
que si ara una porta,
que si ara els fogons,
que si encara el gas,
que el magatzem d’aliments... però no hem perdut el fil de la feina fa goig i n’hem de
donar gràcies a Déu per totes les voluntàries i voluntaris que cada
dia són a la feina. Quan arriba l’hora de dinar és un brogit de moviments que fa goig, tot i que a vegades queden saturats, però tots
els usuaris poden dinar i marxen contents carrer avall.
Pocs dies més i tindrem a punt el racó del cafè, aquella taula on
amb el P. Joan els usuaris poden prendre cafè i fer una mica de
tertúlia sobre els seus problemes a la recerca de solucions. Són
moments molt humans que anirem recuperant.

CÀRITAS DEL LLEDÓ MES DE GENER
Del pis de lloguer i la casa d’acollida, hem pagat una nota
molt alta de llum, hi havia endarrerits no pagats.
Entrada casa acollida: 580€. Entrada pis llogat: 150€.
Caixeta de Càritas: 120€ Total: 850€.
Hem pagat:
Llum Ca. Acollida: 437€. Llum Pis: 380€.
Aigua: 48€. Lloguer pis: 310€ Total: 1.175€.
Altres pagaments: Gas, 79€. Viatges, 109€. Documents,
25€. Ulleres 72€. Serveis 170€. Farmàcia: 20€. Calçat 15€.
Total: 490€.
Total despeses per aquests ajudes de Càritas: 1.665€.

Entrades:
Total
RECOLLIDA DE MOBLES

850€.
815€.

També ja hem trobat un llit (sunyer) dos matalassos, alguna
TV i dues rentadores, i un parell de microones,
Algunes d’aquestes coses ja tenen el seu destí immediat. A
tots moltes gràcies.

AGENDA
GENER 2018
Dia 27: Curs ALPHA 14 a 16h
Comença Novena a Mare de Déu de la Candela
Dia 28: Missa Familiar II any
Infància Missionera
Dia 30: Catequesi Familiar Ir. Any 18:00h
Dia 31: Reunió de la nova Junta de La Taulada
FEBRER
Cada segon i quart dissabte Curs Bíblic
Dia: 1 Festa dels Màrtirs Claretians
Dia 2: Festa de la Mare de Déu de la Candela
Missa a Sant Joan a les 11’30h
Missa al Lledó a les 20h
Dia 3: Curs ALPHA 14 a 16h
Preparació batejos a les 19h
Dia 4: Missa amb els Germans de l’Ordre del
Sant Sepulcre 11:30h
Dia 6: Trobada de Pares Catequesi Familiar I. any
Dia 8: Trobada de Pares Catequesi Familiar II. any
Dia 11: Missa Familiar I any
Dia 14: DIMECRES DE CENDRA

GRUP FE I CULTURA + CONGREGACIÓ
MARIANA (CVX)
Trobada 22 de gener de 2018
Després de passar per les baules del silenci, desert i pregària,
i continuar per les etapes d’escoltar i de la pobresa, arribem
ara al que ens presenta com a tema central de la reflexió allò
que es refereix a la fe.
Bona ocasió ha estat la pregària inicial, amb la lectura i meditació del text de l’evangeli de l’anunci del naixement de
Jesús, fill de Déu (Lc 1:26-38), amb les paraules de l’àngel
Gabriel i la resposta de Maria amb un sí sense condicions,
un sí sempre endavant.
Els comentaris que han anat sorgint, ens han permès comprendre que Déu dóna el do de la fe a aquells que es senten
pobres d’esperit. Un do que s’ha d’anar alimentant i que,
atenent la condició humana, la resposta personal que li donem pot passar per situacions de gran vigoria i entusiasme o
decaure en moments de dificultats i tenebror. O, emprant les
paraules de l’autora que ens serveix de guia per a la reflexió
(Catherine de Hueck, Pustínia), quan contraposa moments
de contemplar-la amb uns ulls clars i profunds com mai havia experimentat, enfront d’altres que qualifica com d’un
sord que dorm o, talment, sense reaccionar per trobar-se sense sentits.

TROBADA DE MOSSENS
DE L’ARXIPRESTAT
El passat dilluns, com cada mes ens hem reunit els Mossens
del nostre Arxiprestat a Sant Joan. Després de la pregària
inicial, el Sr. Arxiprest ens va presentar les conclusions del
Consell Arxiprestal de Laics pel que fa referència a allò que
pertoca a actes de les nostres parròquies, valorant positivament la trobada nadalenca, i noves propostes en el pelegrinatge a Montserrat, com la trobada de Cristians... També es
va valorar molt positiva la trobada formativa de Catequistes
feta a Alcover el dia 13 passat. Es va presentar els dies de
trobada per a les parelles en vistes a Casament. També es va
presentar un curs sobre l’acollida a nivell de Càritas Arxiprestal i també es va parlar sobre la trobada de nens de post
comunió. I el Sr. Arxiprest va parlar del curs Alpha que fem
a Valls en el conjunt de parròquies.

UN ORGUE A SANT JOAN
Aquest passat divendres es va presentar al Teatre Principal el projecte del nou Orgue a l’Arxiprestal de Sant
Joan. És un projecte ambiciós i que serà una gran millora pel temple i per l’harmonització de les celebracions.

POST BATEIG
Com cada any pel mes de gener reunim les Senyores que durant
tot l’any envien una postal a les famílies que han batejat llurs fills
en els últims 6/7 anys. Continuem creient en aquest projecte, ja
que manté un contacte de la parròquia amb la família després del
bateig, durant 6 anys fins que el nen o nena és convidat a participar de la Catequesi Familiar. Són unes postals i un díptic bonics i
que ajuden a la parella cristiana a viure aquests anys primers de la
vida del fill.

Està preparant la
campanya 2018,
sempre a favor de
la lluita contra la
fam i la pobresa,
en qualsevol país del món, segui això, sí, els projectes que
afavoreixin el creixement i desenvolupament dels pobles.

LA MORT
D’UN
MISSIONER
Quantes vegades en
aquest full he fet memòria i record d’una
persona que ha deixat
aquet món. No vull
pas deixar passar aquest full sense recordar el Germà Jaume.
Ell no va viure a
Valls, però va viure
en altres comunitats
claretianes de Catalunya. Amb ell vam estar junts 12 anys a
Cervera de la Segarra. Allí hi teníem aquells anys, el postulantat, Seminari Menor Claretià. Ell al servei de la roba de
tots, encara no sé com s’ho podia fer, per la delicadesa del
seu cos, però tenia una energia que ho superava tot. Eren els
anys de la nostra primera joventut. Allí vam viure el concili
Vaticà II, allí vam viure la renovació de la vida consagrada
que a les congregacions religioses ens havia demanat el Concili. Allí recordo que vam passar de participar de la Missa en
llatí, sense entendre mai res, a fer-ho en català i d’una manera
entenedora i participativa. Ell, el Germà Jaume s’hi va comprometre de valent i li agradava de participar de les Eucaristies, amb comentaris i cants. Tenia les seves afeccions, com la
meteorologia i que alguna vegada li havíem gastat una broma.
Més tard, ell va anar destinat a Solsona, i jo per altres camins
missioners. El Germà Jaume, a Solsona, va fer allò que a ell li
agradava, el cant, formant una coral infantil i grups de colònies d’estiu. Amb tot el que va arribar a fer a la ciutat, el van
nomenar “fill adoptiu de Solsona” i crec que s’ho mereixia.
Crec que no hi havia nen o nena a Solsona que no conegués
el Germà Jaume. El dia del seu funeral a Barcelona hi van
participar una colla de solsonins vinguts amb autocar, comandat pel Sr. Alcalde. Quelcom significatiu. Germà Jaume, ara
gaudeix al cel, en el nou Regne de la pau eterna, aquella pau
per la qual tu en aquest món vas treballar i fent descobrir
aquests valors a una colla d’infants i des de les comunitats
claretianes vas servir per fer créixer el Regne de Jesús. Un dia
gaudirem junts allà on ets tu ara. P. Joan

CURS ALPHA

Va endavant i un bon grup
de persones ens apleguem cada dissabte per
dinar, i compartir una estona la nostra vida. Tots en
sortim engrescats i animats confiant que el projecte ens donarà el fruit
esperat per a una bona
descoberta i experiència
cristiana.

Persona que fa referència el P. Joan en la
seva columna, i que a
través de l’altra amiga va reconèixer després d’una colla
d’anys de no veure’s.

