NINGÚ
Un
MISSA FAMILIAR
DE DIUMENGE
Ens va espantar la lectura del sacrifici d’Isaac, pel seu pare Abraham. I ens preguntàvem; com pot Déu demanar una cosa
així, tant bèstia! Després el P. Joan mentre
ens feia l’explicació, ens ajudava a entendre aquest sacrifici del mateix Jesús clavat
a la creu que tenim davant presidint la
Quaresma. Ens va ensenyar la fotografia
d’un nen d’11 anys que va morir víctima
d’una bala perduda al carrers d’un poble de
Veneçola, en una baralla entre bandes traficants. Aquí la víctima l’han fet els homes, no l’ha demanada Déu, hem sigut els
humans que no sabem viure el manament
de l’amor.

AQUESTA SETMANA TROBADA
AMB ELS PARES
La primera setmana de cada mes la dediquem a fer catequesi amb els pares dels
infants. Continuem amb el tema que ens
acompanya, pels de primer any: Jesús prega i compleix la voluntat del Pare. Jesús
invita els seus amics a seguir-lo. Jesús
passa pel món fent el bé. A finals d’aquest mes entrarem a la Setmana Santa i és
molt important que tots hi participem amb
els fills.
Els de segon any, Celebrem l’Eucaristia
en el dia del Senyor. Escoltem la Paraula de Déu. Donem gràcies al Pare pel
lliurement de Jesús. Mengem el Pa de la
vida eterna. Ja anirem acompanyant els
fills a una participació més plena dels sagrament de l’Altar. Eucaristia, que és pa i
paraula.

Conferències Familiars
Dia 1-8-15 de març a les 20’00h.
a la Residència Santa Teresa
Com cada any ja hem iniciat les Conferències Familiar que des de fa una colla
d’anys anem fent al saló d’actes de la Residència Santa Teresa. Aquest dijous passat
dia 1 en va parlar la Professora Ma. Isabel
Miró, (ja coneguda pels nostres catequistes) Ella ens va parlar de les Causes que
movien el Pere Casaldàliga, Bisbe emèrit,
en la seva defensa dels més pobres, a la
regió de l’Araguaya, al Matto Grosso del
Brasil. Va ser una exposició, ben clara i
des de la pròpia experiència, ja que la Isabel va estar cooperant de la Missió Claretiana a Brasil i allí va tenir contacte amb el
Pere al seu lloc de missió.
El segon dia serà el proper dia 8 i la conferència anirà a càrrec del voluntari Guillermo Cañardo, metge i patró de vaixell al
rescat de refugiats nàufrags. Serà més que
interessant, escoltar-lo.
El tercer dia serà el 15 de març, a càrrec
d’Albert Pons, Advocat i de Marc Molins,
Doctor en Dret. Amb el tema: Anàlisi jurídic del moment actual del procés català.

dia d’aquesta setmana vaig
fer un funeral i vaig celebrar la
Missa com moltes altres vegades. Els bancs estaven plens de
feligresos que venien per estar al
costat de la família del difunt.
Són moments bonics de solidaritat i de caritat cristiana quan ens
trobem amb aquestes situacions i
sabem estar al nostre lloc, fent
costat a la família. Vaig parlar
des del cor, com intento fer sempre, acompanyant els oients i en
especial la família, a sentir que
el Déu que ens crida a l’eternitat
és un Déu que ens obre el cor,
perquè és un Déu misericordiós i
ple de bondat. Recordo que l’evangeli d’aquell dia acabava
dient: “avocaré sobre la falda la
meva gràcia amb una mesura
que serà curulla a vessar” i jo
remarcava aquest do de Déu que
el difunt ja vivia dins el cor del
bon Déu que ens acull. Després
de la pregària, va venir l’ofrena
del pa i del vi i que sempre hi
col·loco les mans i el cor del
difunt com una ofrena a Déu,
“ell que ha estimat, ara viu tal
com ens ha promès el seu Fill,
Jesús”. Vam pregar amb el Parenostre i vaig sentir com el poble
s’hi afegia, tots pregàvem pel
difunt que visqui en el regne
etern de pau en el país del justos.
Va arribar el moment de la comunió i com sempre convido a
participar-hi el qui vulguin. Vaig
veure que ningú es movia i que
tots s’havien assegut. Vaig continuar la celebració i després del
comiat dels parents se m’acosta
un senyor, i em diu: “P. Joan em
sap greu que alhora de la comunió no hagi vingut ningú” jo li
vaig contestar, que va ser així,
que no ho entenia, però que no
passava res. Després em vaig
preguntar, el perquè ningú no
havia vingut a combregar, pensava: que poc entenem el sagrament de la comunió, que lluny
estem de viure l’experiència del
Senyor que se’ns dóna. Què més
haig de fer en el treball pastoral
a la parròquia, perquè tots,
quan venim a la celebració, ens
deixem omplir del Sagrament de
l’amor! No és obligatori venir a
combregar, però un cristià que
no combregui, alguna cosa li
falta de relació amorosa amb el
Senyor. És com un pare que
convida el fill a dinar, seu a la
taula, però no vol menjar res. P.
Joan
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EL CULTE
AL DINER
Hi ha alguna cosa alarmant a la
nostra societat que no denunciarem mai prou. Vivim en una civilització que té com a eix de
pensament i criteri d’actuació la
secreta convicció que l’important i decisiu no és el que hom
és, sinó el que hom té. S’ha dit
que els diners són «el símbol i
l’ídol de la nostra civilització» (Miguel Delibes). I de fet
són majoria els qui li reten el seu
ésser i li sacrifiquen tota la vida.
John K. Galbraith, el gran teòric
del capitalisme modern, descriu
així el poder dels diners en la
seva obra La sociedad opulenta:
els diners «porten amb si tres
avantatges fonamentals: primer,
el gaudi del poder que dóna a
l’home; segon, la possessió real
de totes les coses que poden
comprar-se amb diners; tercer, el
prestigi o respecte de què gaudeix el ric gràcies a la seva riquesa». Quantes persones, sense
gosar confessar-ho, saben que a
la seva vida, en un grau o un
altre, el que per a ells és decisiu,
important i definitiu, és guanyar
diners, adquirir un benestar material, aconseguir un prestigi
econòmic. Aquí hi ha sens dubte
una de les falles més greus de la
nostra civilització. L’home occidental s’ha fet en bona part materialista i, malgrat les seves
grans proclames sobre la llibertat, la justícia o la solidaritat,
gairebé no creu en res més que
no siguin els diners. I, no obstant
això, hi ha poca gent feliç. Amb
diners es pot muntar un pis agradable, però no crear una llar càlida. Amb diners es pot comprar

un llit còmode,
però no un son
tranquil. Amb
diners es poden
adquirir noves
relacions, però
no despertar una veritable amistat. Amb diners es pot com
-prar plaer, però no felicitat.
Però els creients hem de recordar alguna cosa més. Els diners
obren totes les portes, però mai
no obren la porta del nostre cor a
Déu. Els cristians no estem acostumats a la imatge violenta d’un
Messies fustigant la gent. I, no
obstant això, aquesta és la reacció de Jesús en trobar-se amb
homes que, fins i tot al temple,
no saben cercar una altra cosa
que no sigui el seu propi negoci.
El temple deixa de ser lloc de
trobada amb el Pare quan la nostra vida és un mercat on només
es rendeix culte als diners. I no
hi pot haver una relació filial
amb Déu Pare quan les nostres
relacions amb els altres són mediatitzades només per interessos
de diners. Impossible entendre
res de l’amor, la tendresa i l’acollida de Déu quan hom només
viu buscant benestar. No es pot
servir alhora Déu i el diner (Lc
16,13).
José Antonio Pagola

A LA PASSIÓ

D’ESPARRAGUERA

Dia 8 d’abril anirem a Esparraguera a veure La Passió. Ja
comença a ser una tradició
entre nosaltres en aquest
temps de Quaresma i Pasqua.
Les persones interessades podeu demanar entrada al despatx. El cost no el sabem encara però serà al voltant de
40€ que inclou entrada, viatge
i dinar.

DIA DEL SEMINARI
Com cada any celebrem “el dia
del seminari” al voltant del 18
de març festa de Sant Josep. El
lema per aquest any és: Apòstols per als joves. Amb una pregària al Senyor perquè la seva
misericòrdia arribi a través de
les mans sacerdotals a tot el
món. En el Vè diumenge de
Quaresma ja en farem esment.

JESUCRIST ÉS
EL SENYOR
Enfadat,
en el Temple,
vas posar els teus
límits
I avui vull que me'ls posis a
mi, / que em marquis a foc en
l'ànima, / què és allò que no
puc permetre'm, / que m'allunya de tu i de la vida digna,
que m'impedeix ser persona
i, sobretot, viure en l'amor.
No em deixis mai viure sense
la teva amistat, Senyor, / ni
em permetis instal·lar-me en
la rutina, / ni abandonar l'estona d'oració diària, / ni pensar en mi, més que no pas en
els altres, / ni criticar i fer
córrer males notícies, / ni
comprar barat explotant a uns
altres.
No em deixis mai, Senyor, ser mediocre,
ni viure sense projecte personal,
ni permetre la injustícia al voltant,
ni aprofitar-me de res ni de ningú,
ni ser negatiu en les converses,
ni manipulador en les meves accions.
No em deixis mai, acomodar-me, Senyor,
ni viure indiferent a la vida de la gent,
ni creure'm superior als altres,
ni deixar d'intentar un millor repartiment,
ni ocupar-me solament de la meva família,
ni deixar d'oferir-me, com tu, a tots.
No permetis, Senyor, que t'utilitzi,
ni em cregui ser dels bons, i creients,
ni m’adormi mai en els llorers,
ni descansi fins que el món estigui millor,
ni deixi de construir una nova Església.
Purifica'm, Senyor, aquí em tens...

24 HORES AMB EL SENYOR
El Papa Francesc ha convocat,
altre vegada, 24 hores de pregària amb el Senyor, per a obrir el
nostre cor a la Misericòrdia de
Déu, Pare. Una jornada que viurem del 9 al 10 de març per adorar i pregar davant del Santíssim i
rebre el sagrament de la penitència. Ho farem a la capella de les
Germanes Mínimes, al barri Sant
Josep Obrer.
Dia 9 de març, divendres: a les 20h. Missa i exposició
del Santíssim. Romandrà obert fins dissabte dia 10 a la
tarda.
Dia 10 de març, dissabte: a les 8h. pregària de Laudes.
A les 11h. Sant Rosari per la pau del món i pels nostres
germans cristians perseguits. 15h. Pregària del Rosari
de la Divina Misericòrdia. A les 17h. Eucaristia i cloenda de la jornada.
SAGRAMENT DE LA RECONCILIACIÓ
Dia 9: una hora abans de la Missa, a les 19h.
Dia 10: de les 11h. a les 13h. i de les 14h. a les 17h.

REFLEXIÓ
3r. Diumenge de Quaresma
Jesucrist és el Senyor
Els textos de la Paraula de Déu d’aquest diumenge, ens
ajudarà a una bona catequesi quaresmal. Sorgeix del que
era el nervi de la vida religiosa del judaisme, els dos grans
pilars de la seva fe, la llei i el temple. Amb dues coses oferien aspectes positius i negatius. Però la Bona Notícia es que
Jesús, no solament va perfeccionar la llei i purificar el temple, sinó que es va presentar ell mateix com a única llei i el
vertader temple. Crist en la nostra Llei, el nostre Temple.
Quin canvi! Quina alliberació hem guanyat!
ORACIÓ INICIAL

Oh Déu, Pare de misericòrdia i font de tota bondat, vós
ens heu ensenyat que el dejuni, l’oració i l’almoina són
remei per a les nostres culpes; escolteu la nostra humil
confessió: que els qui ens sentim afeixugats per la nostra consciència, ens vegem alleujats per la vostra misericòrdia. Tu que vius per sempre. Amén.
SALM 18
Senyor, vós teniu paraules de vida eterna
És perfecta la llei del Senyor,
l'ànima hi descansa;
és ferm el que el Senyor disposa,
dóna seny als ignorants.
Els preceptes del Senyor són planers,
omplen el cor de goig;
els manaments del Senyor són transparents,
il·luminen els ulls.
Venerar el Senyor és cosa santa,
es manté per sempre;
els determinis del Senyor són ben presos,
tots són justíssims.
Són més desitjables que l'or fi,
més que l'or a mans plenes;
són més dolços que la mel
regalimant de la bresca.
PREGÀRIES

Preguem pel nostre món, que camini segons els designis de Déu:
I que nosaltres no ens apartem mai del seu camí.
Preguem pel nostre país, pels nostres governants:
Que no perdem mai el seny, que ens porti a viure amb
fraternitat, respectant els drets de la persona.
Preguem per l’Església que plena de l’esperit de Jesús:
Obri camins nous a la Bona Nova.
Preguem per totes les persones amb les quals compartim la vida:
Que no perdem mai la dignitat i tinguem un treball
que facilita la sana convivència.
Per totes les organitzacions humanitàries i per les que
lluiten a favor de la pau:
Que no perdin mai l’esperança en la seva lluita a favor d’un món més just.
Per tots els qui ens hem aplegat en aquesta eucaristia.
Que amb la força de l’Esperit de Jesús aconseguim
ser testimonis vius de la Bona Nova.
ORACIÓ FINAL
Hem rebut la penyora de la glòria futura i vivint encara
a la terra, ja ens alimentem amb el pa del cel; us preguem, doncs, Senyor, que allò que celebrem en aquest
sagrament sigui veritat en les nostres obres. Tu que
vius per sempre. Amén.

Omple’m del teu Esperit de Vida.
Agafa’m tot sencer
perquè la meva vida sigui un reflex de la teva.
Habita’m i irradia la teva presència al meu cor
perquè aquells que es trobin amb tu,
mirant-me a mi, et vegin a tu.
No marxis del meu interior
perquè jo també, aconsegueixi com tu,
irradiar la teva presència fins el punt
d’arribar a ser llum pels altres.
Una llum, això sí, que brollarà únicament de tu.
Insisteixo, Senyor, que siguis tu, qui
per mitjà meu,
il·lumines la vida dels altres.
D’aquesta manera ma vida es convertirà
en una lloança de la teva glòria.
Una lloança per als teus escollits,
ser un reflex teu, a tots els que m’envolten,
mitjançant la plenitud lluminosa de l’amor
amb què omples el meu cor. Amén.

LA TAULADA
Aquest més ha afluixat la recaptació de la Caixeta de La
Taulada s’ha recollit 190€ de totes maneres moltes gràcies a tots els que hi participeu i col·laboreu des de les vostres possibilitats.

CÀRITAS
Hem recollit 6 televisors, qui en necessiti algun, estan al nostre
magatzem.
Hem repartit un llit una taula i cadires de menjador, un moble
menjador dos vitrines de menjador i dos matalassos. Gràcies a
les persones que ens ho heu donat.

Comptes de la Casa d’Acollida i el pis, mes de febrer.
Entrades dels usuaris: 1.005€
Caixeta Càritas:
68€
Total recollit:
1.073€
Pagament de lloguer:..................310€
Pagament de llum: .....................411€
Pagament altres endarrerits:.......330€
Pagament serveis:.......................100€
Total pagaments febrer:..........1.151€
Podem veure que sense les aportacions de petites ajudes
no seria pas possible acollir a ningú tant a la casa com al
pis. El diners de despeses que superen les entrades surten
dels diversos ajuts que ens doneu. Gràcies.

AGENDA
MARÇ
2n i 4t. Dissabte de cada mes Grup Bíblic
Dia 3: Preparació de batejos 19h.
Dia 4: Missa Dominical a les 11’30h.
Calçotada Confraria Davallament 14h.
Missa del vespre 20h.
Dia 6: Catequesi Familiar Ir. any pares i mares 20h.
Dia 7: Reunió Confraria del Claret 20h.
Dia 8: Cat Familiar IIn. Any pares i mares.
Dia 9: Recés juvenil a Reus
Exposició a Sant Roc “El Crucificat” 19:30h.
Dia 11: Missa Familiar Ir. any
Dia 12: Reunió de Preveres arxiprestat St. Joan
Dia 16-17-18 Trobada de Parròquies Claretianes d’Iberia.

Dia 25: DIUMENGE DE RAMS i Setmana Santa.

TROBADA DE PREVERES DE L’ARXIPRESTAT

Va ser dilluns passat, a la reunió vam afrontar un diàleg
obert sobre cada realitat parroquial, per tal de revitalitzar les
parròquies i veure el futur de cada una d’elles, tenim també
com a referència la demografia de cada poble, on alguns
d’ells es van despoblant de parelles joves. Hi ha el perill del
desencís de part dels preveres, on la presència minvant cada
dia de feligresos ens portarà a un plantejament nou d’assistència sacerdotal, especialment en poblacions molt petites.
En canvi caldrà remodelar el treball pastoral en poblacions
més grans, on la presència és més quantificada.
Es va parlar de fer cada any el Viacrucis nocturn, de Masmolets fins a Valls, com ja es va fer fa tres anys, convidanthi a joves i tothom que pogués participar-hi. Seria el dimarts
sant a les nou del vespre.
També es va programar la trobada de nens i nenes que fan
aquest any la primera comunió i els que ja l’han fet. Una
trobada que seria a Figuerola el dia 5 de maig dissabte, quan
el temps ja és més favorable.

EL CRUCIFICAT
Al pati Sant Roc hi ha l’exposició de quadres de “El
Crucificat” obra del nostre artista i amic, Francesc Roca.
No ens ho perdem, recórrer aquells quadres és endinsarse dins el cor de la Creu i aquell que hi és clavat. Així
ens ho ha transmès l’autor. Des del dia 9 hi podeu anar a
veure-ho.

L’ORGUE DE SANT JOAN

Hi estic d’acord que es faci, serà un bé per a tots i se-

rem molts els que hi col·laborarem. Però crec que n’hi haurà
molts més que no ho podran fer d’una manera directe, la
seva economia no els ho permet. El seu nom mai podrà figurar en alguna placa o en algun dels tubs de l’ORGUE. Volem que sigui una cosa de tots, però serà molt difícil que
moltes persones s’ho sentin com una cosa seva. Certament
que si l’Ajuntament i la Diputació hi posen una bona part, en
aquesta summa, que crec que són diners que han sortit de les
butxaques dels contribuents, no hi constarà mai el petit contribuent i en canvi serà així. Hi figurarà el nom de Diputació, d’Ajuntament, però mai el del contribuent, que d’aquesta manera ell també hi ha contribuït. No sé com s’hauria de
fer, però valdria la pena de tenir-ho en compte.
He escrit això per les veus que sento, i sempre he intentat
recolzar el projecte, tot i que penso que prefereixo apadrinar
una família, però que ja ho estem fent i com diu l’Evangeli;
de pobres sempre en tindrem entre nosaltres. Per tant, havent resolt necessitats bàsiques, ni que sigui en part, podem
també dedicar quelcom a l’art de la música i algun dia tots
podrem gaudir d’un concert.
P. Joan cmf

GRUP BÍBLIC
Després de la introducció, iniciem l’estudi de la carta de
Sant Pau als corintis. L’Apòstol els dóna la seva salutació
desitjant-los-hi la gràcia i la pau de part de Déu. Seguidament els exhorta a que estiguin ben units, ja que les divisions podrien portar la comunitat al trencament. Els remarca
que tots han d’estar identificats en Crist i no en cada un dels
caps dels diferents grups a que pertanyen. Lliçó actualment
vàlida per la unitat dels cristians que, si bé hem avançat força, ens cal molta pregària i queda molt de camí per a recórrer. També els parla de que la Creu amb la visió humana no
té sentit, però contràriament, per als qui creiem en l’Evangeli, la mort, resurrecció i ascensió de Jesús, redimeix el món.
El dia 10 de març ens tornarem a trobar per a continuar en el
nostre estudi.

GERMANDAT DEL SANT CRIST DE
SANT FRANCESC
Ens vam reunir en Capítol la junta i els associats aquest dimecres passat, per reveure els comptes, programar el Viacrucis del Divendres Sant i el reconeixement que es farà el
dia de la confraternització i també on posarem el tapís restaurat de l’altar de Sant Francesc.

Missatge del Papa Francesc per aquesta Quaresma

«En créixer la maldat,
es refredarà l'amor en la majoria» (Mt 24,12)
Què podem fer?
Si veiem dins de nosaltres i al nostre la voltant els signes
que abans he descrit, l'Església, la nostra mare i mestra, a
més de la medicina de vegades amarga de la veritat, ens
ofereix en aquest temps de Quaresma el dolç remei de l'oració, l'almoina i el dejuni. El fet de dedicar més temps a l'oració fa que el nostre cor descobreixi les mentides secretes
amb les quals ens enganyem a nosaltres mateixos, per buscar finalment el consol en Déu. Ell és el nostre Pare i desitja
per a nosaltres la vida. L'exercici de l'almoina ens allibera
de l'avidesa i ens ajuda a descobrir que l'altre és el meu germà: mai el que tinc és només meu. Quant desitjaria que l'almoina es convertís per a tots en un autèntic estil de vida.
Igual que, com a cristians, m'agradaria que seguíssim l'exemple dels Apòstols i veiéssim en la possibilitat de compartir els nostres béns amb els altres un testimoniatge concret de la comunió que vivim a l'Església. A aquest propòsit
faig meva la exhortació de sant Pau, quan convidava als
corintis a participar en la col·lecta per a la comunitat de Jerusalem: «Us convé» (2 Co 8,10). Això val especialment en
Quaresma, un temps en el qual molts organismes realitzen
col·lectes en favor d'esglésies i poblacions que passen per
dificultats. I quant voldria que també en les nostres relacions quotidianes, davant cada germà que ens demana ajuda,
penséssim que es tracta d'una trucada de la divina Providència: cada almoina és una ocasió per participar en la Providència de Déu cap als seus fills; i si ell avui se serveix de mi
per ajudar a un germà, no va a proveir també demà a les
meves necessitats, ell, que no es deixa guanyar per ningú en
generositat? El dejuni, finalment, afebleix la nostra violència, ens desarma, i constitueix una important ocasió per
créixer. D'una banda, ens permet experimentar el que senten
aquells que manquen de l'indispensable i coneixen l'agulló
del gana; per una altra, expressa la condició del nostre esperit, famolenc de bondat i assedegat de la vida de Déu. El
dejuni ens desperta, ens fa estar més atents a Déu i al proïsme, inflama la nostra voluntat d'obeir a Déu, que és l'únic
que sadolla la nostra gana. Voldria que la meva veu traspassés les fronteres de l'Església Catòlica, perquè arribés a tots
vostès, homes i dones de bona voluntat, disposats a escoltar
a Déu. Si se senten afligits com nosaltres, perquè al món
s'estén la iniquitat, si els preocupa la fredor que paralitza el
cor i les obres, si veuen que s'afebleix el sentit d'una mateixa humanitat, uneixin-se a nosaltres per invocar junts a
Déu, per dejunar junts i lliurar junts el que puguem com a
ajuda per als nostres germans. (Continuarà)

CURS ALPHA
Les diverses
parròquies
que participen d’aquest
curs, van
celebrar una
trobada al
Seminari de
Tarragona,
amb el desig
de rebre i
acollir l’Esperit Sant.
Va ser una jornada completa, acollida, tres xerrades, sobre l’Esperit Sant: Qui és, què fa, què ens demana. Els diversos grups,
van anar fent la reflexió arran del que ens havien exposat i després de dinar junts enmig d’un compartir festiu vam celebrar a la
capella del Seminari la vinguda de l’Esperit sant a cadascú, que
se’ns va donar en el dia del baptisme i confirmació, però avui li
pregàvem de nou la seva presència entre nosaltres per a rebre la
seva fortalesa.

