AMB EMPENTES I
TREBALLS

ESCRIUEN UNS NENS
Els hem demanat un petit escrit en què expliquin que serà per a ells la festa de la primera
comunió diuen:
Per a mi la comunió serà una experiència única, un moment “màgic” ja que a
partir d’aquest dia puc anar més cops a
combregar i perquè he estat dos anys
amb els meus amics aprenent de la vida
de Jesús. B.P. C.
El dia de la meva primera comunió, és important perquè els meus pares m’han comprat un
vestit blanc, perquè puc estar amb la meva família, i em posaré molt contenta, perquè he
aprés amb els meus companys la vida de Jesús.
A.M.R.
Per a mi la primera comunió és molt
important em posaré un vestit blanc,
llarg, podré combregar el pa de Jesús, i
estaré amb la meva família, conec la
vida de Jesús, arran de tota la catequesi.
A.
La meva primera comunió m’agrada estar amb
la meva família i conèixer Jesús i combregar el
cos de Crist. A. B.
La meva primera comunió, per a mi és
estar amb la meva família, participar del
Pa de Jesús, vestir de blanc i rebre un
diploma, i entrar en la vida dels cristians. N.
Si ho llegiu, en la ment de l’infant és cert que
hi ha l’experiència cristiana de la participació
en l’Eucaristia, combregar, però hi ha el fet
que tots remarquen que és el poder estar amb la
família, per a ells és molt important, són petits
i a casa és on hi ha tota la vida i el recolzament, també recorden la catequesi on han compartit amb els amics i han descobert quelcom
nou que és la vida de Jesús. Llavors ve la festa
el poder-se vestir amb uns vestits blancs
llargs... Pels infants això es torna com un premi, com el dia excepcional on ells són els protagonistes per excel·lència. La meva preocupació és que l’anar vestit així no es “mengi” excessivament la festa, en que el centre de tot, és
la trobada d’ells amb el Senyor. No hi hem
posat els noms, només les inicials per no comprometre cap infant.

TROBADA AMB ELS PARES
El dia 7 dimarts, ens trobarem amb els pares
que llurs fills faran la primera comunió durant
aquest final de curs. I el dia 9 amb els pares
que aquest any estan fent el primer curs de Catequesi Familiar. Val a dir que els dia 12 a les

Hi ha de tot passant pel carrer
i que t’aturis a saludar algú:
aquella bona àvia que porta el
carret de compra, contenta i
que el seu marit, tot i amb
dificultats encara te humor de
arreglar-se el seu hortet, però
em deixa sola, em deia, jo li
dic així no us barallareu. O
aquelles dues senyores que
venen de la residència a la
botiga per comprar un producte per netejar el calze, oh
que bé P. Joan em diuen,
vostè què compraria per netejar el cupó? Els oriento i la
bona botiguera els porta el
producte adequat. Em trobo
amb aquell bon pare que va a
fer algunes vendes, em diu,
que si no, no podrem dinar, li
dic que sempre i ha el nostre
menjador La Teulada. Aquell
bon baró de Déu que té problemes amb la seva pa-rella,
que està emmalaltint a nivell
mental, i no vol ser cuidada,
m’ho explica mentre caminem uns passos, un home de
fe que confia en Déu, però
ella no es deixa cuidar pels
metges. Faig un parell o tres
de visites a algunes botigues
per ajustar els comptes, tots
tenen feina i això ja és bo. Pel
carrer amb trobo a una catequista i em diu: va molt capficat... Par-lem uns moments
sobre el cas que ella ja coneix, de la parella amb dificultats, i necessitats de metge. Tot plegat res és fàcil,
però a cada cantonada i en
cada replà hi ha un munt de
situacions difícils de resoldre.
Pregaré al bon Déu amb més
força i amb més intensitat,
oferiré l’Eucaristia per totes
aquestes necessitats i altres
de més complicades, ho confiaré al Déu de l’Amor i la
Mise-ricòrdia perquè Ell arribi als cors de tots i puguem
trobar el consol, la serenitat i
la pau. Però per altra banda
també ens cal confiar en les
per-sones que ens ajuden i
que tenen el coneixement per
a resoldre quelcom i que el
Senyor posa en la nostra pro-
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COM ATENEM ELS SENSE SOSTRE
Qui ens hi vol ajudar?
Estem creant una comissió que coordini aquest treball, d’acord amb el
que calgui fer però sense fer marxa enrere. Des del Lledó com a cristians no podem permetre persones i/o famílies que malviuen de “patada”
“okupes” sense condicions, creiem que amb el nostre projecte podem
trobar solucions, aprofitant espais tapiats i desocupats. Mentre, ja anem
arreglant alguns pisos.
Cada dia hi ha més de dos o tres persones que demanen auxili perquè
han tingut problemes dels que siguin i es troben al carrer, a vegades
amb algun fill. Què fem? Tenim les 6 habitacions ocupades de la Casa
d’acollida, el refugi l’hem hagut de treure, i ara què?
Amb urgència estem arreglant espais però res és fàcil, caldrà lluitar
amb fermesa. Qui
ens hi vol ajudar?
Portes del menjador del pis i
porta d’entrada
al pis, que encara
falta acabar d’arreglar la paret.
Cal encara molta
feina per arreglar
les 3 habitacions
i el bany. La cui-

A L’ALBADA
A l’epíleg de l’evangeli de Joan es recull un relat de la trobada de Jesús ressuscitat amb els seus deixebles a la vora
del llac de Galilea. Quan es redacta, els
cristians estan vivint moments difí-cils
de prova i persecució: alguns rene-guen
de la seva fe. El narrador vol re-vifar la
fe dels seus lectors. S’acosta la nit i els
deixebles surten a pescar. No hi ha els

ES DEMANA LA PLUJA,
ÉS URGENT!
Cal esperar els capricis del temps, o
si voleu el moment favorable dels
vents que porten la pluja, les borrasques que anuncien els homes del
temps... però si no plou, ja, ara mateix, en aquests primers dies de maig,
la pluja pot ser que arribi tard. M’han
dit de fer pregàries per la pluja, no
m’hi negaré pas i ho farem cada dia
en la Missa del vespre i durant aquest
més de maig que la devoció cristiana
posa com a mes de Maria. Ella, la
mare intercessora pels seus fills, intercedirà de ben segur, però ens cal la
fe que Jesús ens recomana a tots. Sí,
preguem amb fe i amb confiança, que
allò que demanem se’ns donarà. Cal

Dotze. El grup s’ha trencat en ser crucificat el seu Mestre. Estan de nou amb les
barques i les xarxes que havien deixat
per seguir Jesús. Tot s’ha acabat. De nou
estan sols. La pesca resulta un fracàs
complet. El narrador ho subratlla amb
força: «Sortiren, doncs, i pujaren a la
barca, però aquella nit no van pescar
res». Tornen amb les xarxes buides. ¿No
és aquesta l’experiència de no poques
comunitats cristianes que veuen com es
debiliten les seves forces i la seva capacitat evangelitzadora? Sovint, els nostres esforços enmig d’una societat indiferent a penes obtenen resultats. També nosaltres constatem que les nostres
xarxes són buides. És fàcil la temptació
del desànim i la desesperança. Com sostenir i revifar la nostra fe? En aquest
context de fracàs, el relat diu que «quan
va despuntar el dia, Jesús es presentà a
la riba del llac». No obstant això, els
deixebles no el reconeixen des de la barca. Potser és la distància, potser la boira

de l’alba, i, sobretot, el seu cor entristit
el que els impedeix de veure’l. Jesús
està parlant amb ells, però «els deixebles
no sabien que era ell». ¿No és aquest un
dels efectes més perniciosos de la crisi
religiosa que estem patint? Preocupats
per sobreviure, constatant cada vegada
més la nostra debilitat, no ens resulta
fàcil reconèixer entre nosaltres la presència de Jesús ressuscitat, que ens parla
des de l’Evangeli i ens alimenta en la
celebració del sopar eucarístic. És el
deixeble més estimat per Jesús el primer
que el reconeix: «És el Senyor!». No estan sols. Tot pot començar de nou. Tot
pot ser diferent. Amb humilitat, però
amb fe, Pere reconeixerà el seu pecat i
confessarà el seu amor sincer a Jesús: «Sí, Senyor, tu saps que t’estimo».
Els altres deixebles no poden sentir cap
altra cosa. En els nostres grups i comunitats cristianes necessitem testimonis de
Jesús. Creients que, amb la seva vida i la
seva paraula ens ajudin a descobrir a

DIUMENGE III DE PASQUA
ORACIÓ INICIAL
Oh Déu, feu que el vostre poble exulti sempre de veure’s espiritualment rejovenit; que els qui ara s’alegren
de sentir-se restituïts a la dignitat de fills esperi el dia
de la resurrecció amb l’esperança seguia en el goig
etern. Vós que viviu i regneu per sempre. Amén.

SALM 29
Amb qui goig us exalço, Senyor!
Amb quin goig t'exalço, Senyor!
M'has tret a flor d'aigua quan m'ofegava
i no has permès que se n'alegrin els enemics.
Senyor, m'has arrencat de la terra dels morts;
quan ja m'hi enfonsava, m'has tornat a la vida.
Canteu al Senyor, els qui l'estimeu,
enaltiu-lo recordant que ell és sant.
El seu rigor dura un instant;
el seu favor, tota la vida.
Cap al tard tot eren plors,
l'endemà són crits de joia.
Escolta, Senyor, compadeix-te de mi;
ajuda'm, Senyor!»
Has mudat en danses els meus planys,
Senyor, Déu meu, et lloaré per sempre.

PREGÀRIES
Senyor, els vostre Apòstols, van tenir els seus dubtes:
Enfortiu la nostra fe, com vas fer amb tots ells.
Fes-nos Senyor fidels a la teva crida:
Per portar arreu la Bona Nova.
Igual que Jesús pregunta a Pere si l’estima:
Concedeix-nos a tots de ser fidels i correspondre al
teu amor.
Pel nostre Papa Francesc, successor de Pere:
Que es mantingui fidel per dirigir el poble cristià.
Per les famílies que fan la primera comunió:
Que totes perseverin en la fe i en la comunió amb tota
la comunitat.
Pels nostres malalts i els qui els cuiden:
Que rebin Senyor, la teva pau i recuperin la salut d’ànima i cos.
Pel nostra país, els nostres pobles i ciutats:
Que els nous governants ho facin amb justícia, transparència, respectant la llibertat dels pobles.

ORACIÓ FINAL

LA TAULADA
Continuem la feina amb totes les nostres energies, sens
parar cada dia. Val a dir que en la segona quinzena de
maig no servirem més esmorzars, ja que veiem que disminueix la necessitat. Com cada any, quan comença
l’estiu els usuaris d’esmorzars no venen i no cal tenir-lo
obert tant aviat.
Pel que fa a dutxes i bugaderia anem mantenint aquest
servei ja que cada dia hi ha qui ho necessita. Els dinars
ens anem movent entre els setanta o cent cada dia. Val a
dir que no ens falta aliments que són oferts pels nostres
botiguers i àrees de comerços grans.

MES DE MAIG-MES DE MARIA
La fe cristiana i mariana va fer de molt de temps, del
mes de maig un mes dedicat a la Mare de Jesús. Han
sortit altres idees de devoció mariana però no han quallat
com aquesta.
Tornarem, com fem cada any, a fer aquestes pregaries
marianes en la celebració de la Missa diària al nostre
Santuari i aquest any invocarem a Maria perquè intercedeixi per obtenir una pluja abundant en aquest primers
dies de mes. No oblidem que Maria escolta als bons fills
que li supliquen.

GRUP BÍBLIC
LA TAULADA MÉS QUE UN MENJADOR
Aquest lema es va tornant més cert cada dia, donat l’acompanyament que portem endavant amb molts usuaris.
Problemes personals que orientem a trobar el camí vers
una solució, no sempre fàcil, però que amb esforç i lluita
ho anem aconseguint.

CÀRITAS I SOLIDARITAT
ULLERES
I ja van tres ulleres, que hem finançat des de la Parròquia, a través de les òptiques de la ciutat, que també hi
col·laboren. Ara és una senyora gran amb urgència d’ulleres, s’hi veu molt poc i ha d’anar sempre acompanyada... Aquelles persones que ens vulgueu ajudar us ho
agrairem de cor.

UN MAGATZEM
Com ja hem anat informant hem hagut de deixar el magatzem que teníem sota el menjador, s’havia acabat el
temps en que, amb bona voluntat, ens l’han deixat i que
ens va servir de refugi durant l’hivern. Ens cal un altre
COL·LABORACIÓ AMB L’ESGLÉSIA:

Continuem en les nostres trobades, on Sant Pau, en la
carta als corintis, torna a parlar del tema dels carismes,
aquí només en parla de dos, de profecia i de llengües. En
aquest cas la profecia fa referència a parlar en nom de
Déu sota la inspiració de l’Esperit per exhortar, animar i
descobrir els designis de Déu, aquest do és útil per la
edificació de la comunitat. El do de les llengües, si no
poden expressar-se de manera entenedora i no hi ha ningú que tingui capacitat d’interpretar-les, no se’n pot
treure cap profit. Tant en l’època de l’escriptura de la
carta com ara, es tracta d’instruir-nos i encaminar-nos
els uns als altres en tota mena de saviesa, moguts per la
gràcia de Déu. La propera trobada està prevista pel dia
11 de maig.

TROBADA DE
CLARETIANS
A VALLS
Aquest dissabte s’han
trobat la majoria de Missioners Claretians que
vivim a Catalunya. Una
trobada que es fa cada
any però que ja és la segona vegada que es fa a Valls. Ens
hem reunit a les dependències del Col·legi Claret, junts hem
estat veient com serà la nova província Claretiana a Europa,
hem celebrat l’Eucaristia i hem participat d’un dinar fratern i
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SORTIDA A ULLDECONA
Aquest diumenge tenim la sortida parroquial a veure La
Passió de Ulldecona ja programada fa un parell de mesos. Ens hi desplacem 44 persones, ja que algunes per
qüestions de salut no han pogut venir. Al proper full ja
posarem alguna notícia de com ens ha anat.

AGENDA DE MAIG
Dia 05:

Dia 07:
Dia 09:
Dia 10:
Dia 11:

Dia 12:

Dia 13:
Dia 18:
Dia 19:
Dia 25:
Dia 26:

09:15h Sortida a Ulldecona
11:30h Missa dominical
20:00h Missa del vespre
17:30h Catequesi infants II any
20:00h Trobada de pares II any
20:00h Trobada de pares I any
21:00h Renovació Promeses Baptisme II any
12:00h Bateig de: Martina Barrero Sans,
Emma Prat Calvet, Jacob Casañas Plano
20:00h Missa de vigília
11:30h Missa Familiar fi de curs I any
13:00h Missa de Primeres Comunions
20:00h Missa del vespre
20:00h Agrupació de Setmana Santa
12:00h Bateig de: Santiago Cesar Herrera Soto
20:00h Missa de Vigília
11:30h Missa de Primeres Comunions
13:00h Missa de Primeres Comunions
18:00h Bateig de: Jordi Melero Rueda
20:00h Missa de Vigília
Dia d’eleccions municipals
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