CIVISME, SEGURETAT I BENESTAR

Valls 02 de juny 2019

N. 1010

Crec

Continuem les celebracions de les primeres comunions.
Cada diumenge és una festa, bonica, alegre, pietosa, participada. Potser hi haurà algú que no
li sembla així, però veient la gran gentada que hi ha al temple en cada Missa, poca cosa més
podem demanar. Un cop estem tots a punt i hem demanat silenci, es manté el respecte en tot
l’ambient, fora d’algun moment com és el de donar-se la Pau que és el moment, com el pati
del col·legi, però ràpidament tornem al lloc i amb l’ambient de respecte, ja per a participar de
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CAMPANYA DE MÉS 25 SOCIS
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Sr/Sra_________________________________________NIF_________________
Domicili ___________________________________nº _____________Pis _____
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Signatura

que aquest és el desig
de la majoria, per no dir de
tots, els que vivim a Valls.
Iniciarem en pocs dies una
nova etapa a la nostra ciutat,
amb un Consistori que poc
s’haurà renovat, però voldria
creure que amb ganes, no de
continuïtat, sinó de millorar
més encara i superar-se en tot.
Recordo que en una reunió de
la “Taula d’Entitats” que som
a Valls, en el grup que vaig
participar, el ressò que més
urgent sorgia i que ens va
ocupar tota la sessió d’aquell
matí, van ser aquests tres
punts, “civisme, seguretat
ciutadana i benestar” on en
totes tres coses incloíem el
gran problema de l’habitatge.
Volem una ciutat neta i no ni
ha prou denunciant un cert
“incivisme” pensant que dient
això queden exculpats els
responsables de la bona marxa de la ciutat, cal fer campanyes perquè tots els que
habitem a Valls siguem respectuosos en el nostre medi, i
no n’hi haurà prou fer-ho des
de les escoles, que ja es fa,
sinó en places i carrers. També la seguretat ciutadana crec
que no n’hi ha prou en tenir
uns bons equipaments de
Mossos o/i Urbans, caldrà fer
un bon planejament de com
es vetlla pels barris. El benestar que sigui per a tots, florirà
el dia en que els aturats puguin treballar, els de pocs recursos econòmics, puguin viure en un habitatge al seu
abast amb dignitat. Si els recursos són “repartits” amb la
justícia que hom reclama tot
s’equilibra. Em diran que tot
és més complex del que sembla, però crec que tenim els
recursos suficients per fer-hi
front i saber encarar els pròxims anys d’un Ajuntament
nou, o quasi nou si més no,
amb una nova etapa en que
les expectatives que hi poso,
que potser hi posem tots, poden ser molt bones o les pro-
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PROPER DISSABTE
DIA 8
A la Catedral de Tarragona, Consagració de
Mn. Joan Planelles, com
a Bisbe i presa de possessió de l’Arquebisbat
de Tarragona. Els que
ens hi hem apuntat sortirem a les 9 de l’estació
autobusos.

PELEGRINATGE
A LOURDES
Del 6 al 10 de juliol,
l’Hospitalitat de la Mare
de Déu de Lourdes de Tarragona organitza aquest

LA BENEDICCIÓ
DE JESÚS
«També avui és possible, fer el bé,
difondre bondat. És possible treballar per un món més humà i una
convivència més sana. Podem ser
més solidaris i menys egoistes»
Són els últims moments de Jesús amb
els seus. De seguida els deixarà per a
entrar definitivament en el misteri del
Pare. Ja no els podrà acompanyar pels
camins del món com ho ha fet a Galilea.
La seva presència no podrà ser substituïda per ningú. Jesús només vol que arribi
a tots els pobles l’anunci del perdó i la
misericòrdia de Déu. Que tothom escolti
la seva crida a la conversió. Ningú no ha
de sentir-se perdut. Ningú no ha de viure
sense esperança. Tothom ha de saber
que Déu comprèn i estima els seus fills i
filles sense límit de cap mena. Qui podrà
anunciar aquesta Bona Notícia? Segons

PROPER DILLUNS DIA 3
Al Monestir de les Germanes Mínimes Missa de comiat del Sr. Arquebisbe Jaume a les 17:30h. Qui hi vulgui participar té la porta oberta. Serà bonic una pregària d’acció de gràcies pels 15 anys de treball de pastor
al nostre Arquebisbat i les visites que ens va fer a la
nostra comunitat.
Gràcies Sr. Arquebisbe Jaume pels anys que ha estat amb nosaltres essent el pastor

el relat de Lluc, Jesús no pensa en sacerdots ni bisbes. Tampoc en doctors o teòlegs. Vol deixar a la terra «testimonis».
Això és el pri-mer: «Vosaltres en sou
testimonis». Seran els testimonis de Jesús els qui comunicaran la seva experiència d’un Déu bo i encomanaran el seu
estil de vida treballant per un món més
humà. Però Jesús coneix bé els seus deixebles. Són febles i covards. On trobaran l’audàcia per a ser testimonis d’algú
que ha estat crucificat pel representant
de l’Imperi i els dirigents del Temple?
Jesús els tranquil·litza: «Jo us enviaré el
do que el Pare ha promès». No els faltarà la «força que els vindrà de dalt».
L’Esperit de Déu els defensarà. Per a
expressar gràficament el desig de Jesús,
l’evangelista Lluc descriu la seva partida
d’aquest món de manera sorprenent:
Jesús torna al Pare aixecant les seves
mans i beneint els seus deixebles. És el
seu últim gest. Jesús entra en el misteri
insondable de Déu, i sobre el món dava-

lla la seva benedicció. Els cristians potser hem oblidat que som portadors de la
benedicció de Jesús. La nostra primera
tasca és ser testimonis de la Bondat de
Déu, mantenir viva l’esperança, no rendir-se davant el poder del mal. Aquest
món, que de vegades sembla un «infern
maleït», no està perdut. Déu el mira amb
tendresa i compassió. També avui és
possible, fer el bé, difondre bondat. És
possible treballar per un món més humà
i una convivència més sana. Podem ser
més solidaris i menys egoistes. Més austers i menys esclaus dels diners. La mateixa crisi econòmica ens pot portar a
buscar amb urgència una societat menys
corrupta. Jesús és una benedicció i la
gent ho ha de saber. El primer és promoure una «pastoral de la bondat». Ens
hem de sentir testimonis i profetes d’aquest Jesús que va passar la seva vida
sembrant gestos i paraules de bondat.
Així va despertar en la gent de Galilea
l’esperança en un Déu Bo i Salvador.

ASCENSIÓ DEL SENYOR

LA TAULADA

ORACIÓ INICIAL
Déu de bondat, concediu-nos el do d’una alegria santa i
el goig d’una fervent acció de gràcies, perquè l’Ascensió de Crist, el vostre Fill, és també la nostra elevació, i
a la glòria on ha arribat el Cap també el cos té l’esperança d’arribar-hi. Vós que viviu i regneu per sempre.
Amén.

La feina de cada dia es va portant a terme, amb regularitat.
Gràcies a la participació dels voluntaris i voluntàries que hi
són cada dia.

SALM 46
Aclama Déu tota la terra
Aplaudiu, tots els pobles del món,
aclameu Déu amb entusiasme.
El Senyor és l'Altíssim, el temible,
el gran rei de tota la terra.
Déu puja enmig d'aclamacions,
al so dels corns puja el Senyor.
Canteu a Déu, canteu-li!
Canteu al nostre rei.
Déu és rei de tot el món:
canteu a Déu un himne!
Déu regna sobre les nacions,
Déu seu al tron sagrat.

25 SOCIS MÉS.
CAMPANYA
DE MÉS SOCIS
PER LA TAULADA
Voldríem
despertar
una vegada més la
sensibilitat de la feligresia, per tal de captar 25 socis més. Qui s’hi anima? És
veritat que també podeu deixar les vostres aportacions a la
caixeta de La Taulada, però en aquesta mateixa pàgina podeu retallar la butlleta per fer-vos socis, que pot ser mensual, trimestral o també anual, amb aquella quantitat que vagi

GRUP BÍBLIC
El tema que l’Apòstol Pau tracta en el fragment de la
carta que vam estudiar, és un tema doctrinal i de molta
importància, ja que recorda el fet cert de la resurrecció
de Crist. Aquest fet Pau l’utilitza com a base en la seva
predicació i explica les aparicions als apòstols, i finalment, a ell com a arrencat de la sinagoga per anunciar
l’Evangeli que ha rebut per la gràcia del Senyor. També
recorda que Crist morí pels nostres pecats i ressuscità
com deien ja les Escriptures, i que per Ell obtenim la
salvació si som conseqüents als ensenyaments.
Continuarem treballant sobre la certesa de la resurrecció,
el proper dia 8 de juny.

TROBADA DE CRISTIANS A ALCOVER
Degut a la consagració del nou Bisbe a Tarragona s’ha
canviat el dia d ela Trobada de Cristians i ho hem deixat
pel Diumenge dia 16 de juny a les 5 de la tarda. Aquest
dia ens trobarem pel retorn de la imatge del Remei al seu
santuari, en acabar les festes decennals. Junt amb el poble devot de Maria participarem de la festa.

AGENDA DEL MES DE JUNY
Dia 01:

Dia 02:
Dia 03:
Dia 04:
Dia 08:

MES DEL SAGRAT COR

PREGÀRIES
En el comiat del Sr. Arquebisbe Jaume:
Agraint per aquests quinze anys de pastor entre nosaltres.

Durant el mes de juny en la pregària final de la Missa
del vespre farem l’oració al Sagrat Cor de Jesús, demanant-li la gràcia de ser fidels al seu amor i el sapiguem
comunicar.

Dia 09:

Jesús abans d’anar-se’n ens promet l’Esperit Sant:
Feu Senyor que tots els batejats siguem conscients
d’aquest do rebut i ens deixem guiar per Ell.

UN CONCERT DE GOSPEL

Dia 10:
Dia 13:
Dia 15:

Tu Senyor ens envies a tots a anunciar la Bona Nova,
fins els límits de la terra:
Concedeix-nos que no ens falti mai la força del teu
Esperit.
La propera setmana ens dones un nou Pastor:
Concedeix-li tota la força del teu Esperit perquè guiï
el seu ramat amb encert, i renovem tots les comunitats cristianes.
Pel nostre pontífex el Papa Francesc:
Que l’energia del teu Esperit Sant el faci fort en les
adversitats i animi el seu ramat a confessar amb fermesa la fe.
Et preguem Senyor, pel nostre país i per la nostra ciutat:
Concedeix encert als nostre governants perquè puguem viure tots amb llibertat i benestar.
Per la nostra comunitat cristiana del Lledó:
I per les nostres famílies que celebren les primeres
comunions, que no perdem mai la fe que ens porta a
viure la fraternitat, l’amor i la pau.
ORACIÓ FINAL

Al nostre Santuari del Lledó. És encara una mica
lluny, el dia 6 de juliol, dissabte al vespre, després de
bé a cadascú. Gràcies.

GRUP DE “DONES DE VALLS”

Dia 16:

En aquest grup de tant en tant celebren algun “bingo” i el
que recullen ho porten per a La Taulada, ens van fer un donatiu de 121€. Moltes gràcies a totes elles per la seva solidaritat. Els ho agraïm de cor.

Dia 17:

ELS PISOS
Hi anem treballant, hi ha feina, i és entretingut deixar-ho tot
a punt. Ens ha fallat un operari. Però hi som al damunt per
accelerar la feina.
De totes maneres necessitem la col·laboració de tots per a
dur-ho a terme. No ho oblidem.
Contacte amb grups de persones inquietes per l’HABITATGE a Valls. Ens ha semblat més que interessant amb diverses possibilitats de recuperació d’habitatges tancats. Estem
engrescats i no farem marxa enrere. No podem permetre una
degradació tant “solemne” de la nostra ciutat, en el casc antic.

CASA D’ACOLLIDA (refugi)
Hi tenim 6 persones acollides, amb les aportacions de totes
elles, aconseguim pagar les despeses, sobretot de la llum i
l’aigua. Ara ens caldrà una petita operació al termo d’aigua
calenta per a les dutxes i la cuina.

Dia 21:
la Missa a tres-quarts de nou. No ens el podem perdre. Guardeu-vos el dia.

ENLLAÇ SOLIDARI
Reunida la junta aquesta setmana hem preparat l’ordre del dia
del que serà l’assemblea anual de l’ONG pel dia 12 de juny
del 2019 que celebrarem a Girona. En la reunió de la junta
hem constatat la baixa d’alguns padrins que col·laboren en
l’ajuda a famílies de la Missió de Guajarà-Mirim. Quan una
persona gran no pot assumir de continuar l’apadrinament, els
fills es donen de baixa, i es torna difícil de trobar-ne de nous.
Per a molts infants és molt important l’ajuda d’un padrí que
des d’aquí els podem ajudar. Val a dir que la nostra parròquia
apadrina uns quants nens. Tots els nens apadrinats a la nostra
Missió són prop de dos-cents. També hem recordat que el

Dia 22:
Dia 23:
Dia 24:
Dia 25:
Dia 29:
Dia 30:

11:00h. Celebració comiat Sr. Arquebisbe
Jaume a la Catedral
19:00h. Preparació batejos
20:00h. Missa de vigília
11:30h. Missa de Primeres Comunions
13:00h. Missa de Primeres Comunions
10:00h. Celebració festes Col·legi
del Lledó
18:00h. Trobada de tots els catequistes
11:00h. Catedral acollida del nou Bisbe
12:00h. Bateig de Laia Oliva Fernández
18:00h. Bateig de Elena Guerrero
Sorroche
20:00h. Missa de Vigília
11:30h. Missa de Primeres Comunions
i bateig de Biel Roig Garcia
13:00h. Missa de Primeres Comunions
Bodes d’Or de Pepita i Francesc
11:00h. Trobada de Preveres Arxiprestat
18:00h. Assemblea de Càritas
18:00h. Missa de Primeres Comunions
20:00h. Missa de Vigília
11:30h. Missa de Primeres Comunions
12:30h. Bateig de David Hernando Tuset i
Marc Calafell Llagostera
17:00h. Trobada Arxiprestal a Alcover
18:30h. Trobada grup Fe i Cultura
i Congregació Mariana
21:00h. Trobada Arxiprestal dels Consells
de Pastoral al Pont d’Armentera
12:00h. Bateig de Carlos Serra Dabrowska
20:00h. Missa de Vigília
11:30h. Missa dominical
20:00h. Missa del vespre
11:00h. Missa de festa Major a Sant Joan
20:00h. Missa del vespre
12:00h. Missa del Vot de Poble al Lledó
18:00h. Bateig de l’Àlex De La Llana Ricard
20:00h. Festa del Cor de Maria
FESTA DE CORPUS

