EMOCIONAT

Valls 09 de juny 2019

No

AMB ELS CATEQUISTES AQUEST
DIMARTS PASSAT
Ens vam trobar tots i totes a la
sala Claret, per presentar el
nou projecte que des del SIC
que ens arriba per a totes les
Parròquies de Catalunya:
Projecte de catequesi en
proposta del SIC i aplicat al
nostra Arxiprestat de l’Alt
Camp
Primer criteri a tenir en compte:
Seguir l’esquema escolar dels
cursos de primària des del 2n
any fins a 6è. Per tant ja no es
preguntarà l’edat, sinó que anirem d’acord amb els cursos escolars.
A 2n. any:
Seria el primer contacte amb
l’infant amb un treball proper de
desvetllar la fe, pregària i
conèixer un personatge, Jesús,
fer l’oratori... El SIC ja té uns
materials per aquest primer contacte, a més es podria treballar
amb cromos com els que tenim o
altres.
A 3r. i 4t. any:
Seria la Catequesi pròpiament
dita, de la infància, on el nen o
nena ja és més capaç d’entendre
i interpretar, expressar-se i comprendre les coses. També seguirem el material del SIC apropiat
per aquesta edat.
A 5è i 6è any:
És l’etapa vers la confirmació.

Retalla per aquí ............................................................................................................................. .....

CAMPANYA DE MÉS 25 SOCIS

BUTLLETA DE SOCI DE LA TAULADA

Sr/Sra_________________________________________NIF_________________
Domicili ___________________________________nº _____________Pis _____
Ciutat _____________C.P____________ Telèfon_____________________
Amb una aportació de __________ euros
Amb una periodicitat: Mensual ____Trimestral ____Semestral ____Anual____
Número de compta de La Taulada: ES10 2100 0021 5502 0075 5709
El meu número de compte és: _____ _______ _______ _______ _______ _______
Nota: Les aportacions dedueixen un 25% de la quota íntegra del IRPF.

Signatura

me’n vull pas amagar, aquest diumenge passat participava de l’inici de les Festes
Decennals de la Verge del Remei a Alcover. Estàvem una
colla de feligresos amb el Sr.
Arquebisbe Jaume, Mn. Xavier,
seminarista Adrià, gegants, dimonis, castellers, i un gran
nombre de feligresos devots de
Maria, que esperàvem l’arribada de la Santa imatge just
abans d’entrar als carrers de la
vila. Primer va arribar la banda
de cornetes i tambors de Remei, després les banderes de
corporacions, i en pocs moments més arribava la Imatge
de Maria portada a les espatlles
d’unes quantes senyores. En
arribar davant meu, ho confesso, em vaig emocionar, la
vaig mirar fixament, però no
podia dir res, només vaig sentir
que el meu cor bategava emocionat. Em vaig fer aquesta
pregunta: què en vols de mi
Senyora? I al compàs de musiques, darrera gegants i dimonis que ballaven traient foc pels
seus artificis, seguíem caminant fins arribar a la plaça de
l’església, portaven la imatge
els quatre alcaldes dels pobles
veïns. Alcover, La Masó, El
Milà i El Raurell. En arribar
davant l’església: ball de gegants, pilar dels castellers, Ball
dels Cercolets, traca i entra la
imatge enmig d’un fort aplaudiment. Poc després començàvem la Missa amb una església
plena de gom a gom, que vol
dir la pietat dels poble d’Alcover i rodalies que estimen i
aprecien la seva imatge de la
Verge del Remei, que romandrà quinze dies entre els veïns
de la vila. El dia 11 hi aniré a
presidir la Missa del vespre, i
farem una reflexió mariana arran de la paraula del seu Fill,
Jesús. Però en tota la celebració d’aquell vespre, presidida pel nostre Pastor, Arquebisbe Jaume, em sentia emocionat i se’m va gravar dintre
meu aquella emoció en rebre la
imatge de Maria a l’entrada del
poble. Com a Missioner sóc i
em sento “fill del Cor Im-
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ELNOU ARQUEBISBE
JOAN
Aquest dissabte ha
estat consagrat el nou
Arquebisbe de Tarragona, Montsenyor
Joan Planellas i Barnosell. Sacerdot gironí, que l’acollim
amb amor i confiança, demanant a
l’Esperit Sant que l’ompli dels seus dons, avui que és la
festa de Pente-costa, ell ens diu: Amb molt de goig
m’adreço a tots vosaltres per primera vegada, després
de l’ordenació episcopal i de l’inici del meu ministeri
com a bisbe enmig vostre. I m’hi adreço avui en
aquesta diada de la Pentecosta, en la festa de l’Esperit
Sant. El meu lema és: l’Esperit fa jove l’Església.
Aquest Esperit que davallà al cenacle i canvià els cors
del Apòstols. Esperit que ve a treure les pors i ens
llança a l’anunci de la Bona Nova. Perquè l’Esperit
ens empeny a no perdre mai l’entusiasme.

L’ESPERIT ÉS DE
TOTS

«L’Esperit de Déu continua treballant silenciosament en el cor de la
gent normal i senzilla, en contrast
amb l’orgull i les pretensions dels
que se senten en possessió de l’Esperit».

La

nostra vida està feta de múltiples
experiències. alegries i penes, èxits i fracassos, llums i ombres van entreteixint
el nostre viure diari omplint-nos de vida
o atabalant el nostre cor. Però sovint no
som capaços de percebre tot el que hi ha
en nosaltres mateixos. El que captem
amb la nostra consciència és només una
petita illa al mar molt més ampli i profund de la nostra vida. De vegades, se’ns
escapa, fins i tot, el més essencial i decisiu. En el seu preciós llibre Experi-ència

PE N T E C O STA
Una pregària per la Pentecosta.

Com el Pare et va enviar a tu, Jesús,

així ens envies tu a nosaltres,
a portar vida als que viuen malament,
a omplir d'entusiasme als tristos,
a consolar els que no poden amb la vida,
a acompanyar els que estan molt sols,
a endolcir als que tenen una vida agra,
a suavitzar als que tenen moltes dificultats,
a compartir amb els que tenen menys,
a il·luminar els qui viuen a la foscor del desamor,
a saciar la set dels insatisfets,
a descansar als que estan cansats i afeixugats,

RECORDATORI
Festa major de sant Joan dia 24
Festa del vot de poble dia 25
La festa de Corpus a Valls

espiritual, K. Rahner ens ha re-cordat
amb vigor aquesta «experiència» radicalment diferent que es dóna sempre en
nosaltres, encara que passi moltes vegades desapercebuda: la presència vi-va de
l’Esperit de Déu que treballa des de dins
del nostre ésser. Una experiència que
queda, gairebé sempre, com en-coberta
per moltes altres que ocupen el nostre
temps i la nostra atenció. Una presència
que queda com reprimida i amagada sota
altres impressions i preocupacions que
s’apoderen del nostre cor. Gairebé sempre ens sembla que el que és gran i gratuït ha de ser sempre una cosa poc freqüent, però, quan es tracta de Déu, no és
així. Hi ha hagut en certs sectors del
cristianisme una ten-dència a considerar
aquesta presència viva de l’Esperit com
una cosa reservada més aviat a persones
escollides i se-lectes. Una experiència
pròpia de cre-ients privilegiats. Rahner

ens recorda que l’Esperit de Déu és sempre viu al cor de l’ésser humà ja que
l’Esperit és senzillament la comunicació
del mateix Déu en el més íntim de la
nostra existència. Aquest Esperit de Déu
es comunica i s’ofereix, fins i tot, allà on
aparentment no passa res. Allà on s’accepta la vida i es compleix amb senzillesa l’obligació pesada de cada dia.
L’Esperit de Déu continua treballant silenciosament en el cor de la gent normal
i senzilla, en contrast amb l’orgull i les
pretensions dels que se senten en possessió de l’Esperit. La festa de la Pentecosta és una invitació a cercar aquesta
presència de l’Esperit de Déu en tots
nosaltres, no per presentar-la com un
trofeu que posseïm davant d’altres que
no han estat elegits, sinó per acollir
aquest Déu que és la font de tota vida,
per molt petita i pobra que ens pugui
semblar a nosaltres. L’Esperit de Déu és

FESTA DE LA PENTECOSTA
ORACIÓ INICIAL
Oh Déu, Vós per mitjà del misteri que avui celebrem
santifiqueu tota l’Església, enmig del pobles i nacions.
Vesseu arreu de la terra els dons de l’Esperit Sant i repetiu en els cors dels qui creuen en vós allò que la vostra bondat divina va obrar als mateixos inicis de la predicació de l’Evangeli. Vós que viviu i regneu per sempre. Amén.
SALM 103
Beneeix el Senyor ànima meva, no t’oblidis mai dels
seus favors.
Beneeix el Senyor, ànima meva.
Senyor, Déu meu, que n'ets, de gran!
Que en són, de variades, Senyor, les teves obres!
La terra és plena de les teves criatures.
Però si deixes de mirar-los, s'esparveren;
si els retires l'alè, expiren
i tornen a la pols d'on van sortir.
Quan envies el teu alè, reneix la creació
i renoves la vida sobre la terra.
Glòria al Senyor per sempre!
Que s'alegri el Senyor de la seva obra!
Que li sigui agradable aquest poema,
són per al Senyor aquests cants de goig.
PREGÀRIES
Que el teu Esperit Sant, Senyor, ompli la terra:
I aconseguim viure amb una pau justa i duradora.
Que el teu Esperit Sant, Senyor, ompli els nostres cors:
I experimentem una vida centrada en l’amor i la solidaritat.
Que el teu Esperit Sant, Senyor:
Vessi els seus dons al nostre nou Arquebisbe Joan,
per acompanyar la nostra església de Tarragona.
Preguem també pel nostre papa Francesc:
Que la Pentecosta d’avui inundi tota l’Església.
Pel nostre país i els nostres pobles i ciutats:
Que el do de la pau i la concòrdia, de la justícies i la
llibertat, regnin arreu.
Per les nostres famílies i els malalts:
Que l’Esperit Sant els porti salut, consol i benestar.
Per les famílies empobrides i necessitades:
Que l’Esperit Sant ens mogui a tots a ser generosos
amb elles i les sapiguem acollir amb amor.
ORACIÓ FINAL
Oh Déu, vós que heu alimentat la vostra Església amb

LA TAULADA

FESTA DEL CORPUS

SAGRAMENTS ABRIL I MAIG

EL DINAR DEL DIMARTS

Es va celebrar per primera vegada l’any 1246 a Lieja, Bèlgica.
Va ser promoguda per una religiosa molt devota del Santíssim
Sagrament, era el segles XIII, amb l’idea d’engrandir aquesta
festivitat a honor del Cos i la Sang del Senyor, present en l’Eucaristia. Va ser en aquell any que el Papa Urbà IV la va instituir com a festivitat. Ben aviat celebrarem els 700 Anys de la
nostre festa de Corpus a Valls, que va ser de les primeres al
nostre país i la primera a les comarques de Tarragona. Val la
pena, doncs, que la fem possible, no solament per la tradició
dels anys sinó, perquè la nostra fe cristiana ens hi empeny.

Han rebut el sagrament del baptisme: Josep Cunillera Magre,
Abril Moyano Manta, Pau Merino Busquets, Blanca Merino
Busquets, Martina Domingo Domínguez,
Xantal Domingo Doiminguez, Àfrica Cantero Banderas, Eire
Villar Blasco, Astrid Villar Blasco, Ashley Pamela Lebrón Arias, Jacob Casañas Plano, Àlex Marin SerranoMartina Barrero
Sans,Emma Prat Calvet, Santiago Sesar Herrera Soto, Júlia
Roig Cunillera, Simeon Gaitx Moreno, Jordi Melero Rueda,
Darling Mailon Arreaga Ocaña.
Hem acompanyat a l’eternitat a: Emilio Romero Poveda, Joaquín Martínez López, Felipe González Huerta, Juana Iglesias
Campos, Josep Bardina Saperas, Joaquim Bartolomé Sedó, Montserrat Guerrero Matéu, Antonio Musulen Ferrer, Consol Balañà
Bové, Dominica Crespo Mozas, Pascasio Alcanada Marcos, Joan
Gil Centellas, Gregorio Ascencio Alvarez Bravo, Francisca Güell
Bel, Manel Barrabeig Vilella, Isabel Real Bermudo, Cinta Altès
Fort, Josep M. Esteve Sans, Providència Moncunill Grau, Ramon
Cano Campillo, Julio García Vizuete, Mª Teresa Figueras Reca-

Cada dimarts el P. Joan ens acompanya durant el dinar
i en acabar, després dels potres, rep a tots els usuaris a
fer el cafè amb ell, d’aquesta manera pot establir converses, amb cada un d’ells, la seva situació personal,
laboral, d’habitatge, de papers i més papers... És la
Taula de “negociacions” de molts problemes que a vegades i no sempre són fàcils de resoldre, però que ens
molts casos han arribat a bon port.
Quan diem que: La Taulada és més que un menjador,
volem dir senzillament i així ho constatem, que anem
més enllà de donar aliments, anem a buscar les solucions als problemes que es presenten cada dia i amb l’ajut de molts ho aconseguim.

LA FURGONETA
No para de recollir mobles i el magatzem ja està saturat! Anem repartint també... però és un servei que és
doble, treure’ls d’un lloc per poder-los portar a algunes
famílies que ho necessiten. També és un treball cansat,
ja que a vegades no hi ha ascensor i cal baixar i pujar
escales que cansa prou. Amb tot és un servei bo de fer.

ELS HABITATGES
JA NO ARRIBEM A MÉS
Com podem anem encabint persones i famílies, encara
no sabem com, però estan en camí de la desesperança.
Són casos urgents, que s’han de resoldre al moment i a
vegades no hi ha solucions immediates i s’ha de córrer
com es pot, com és el cas de la família que tenim allotjada a l’Església i que ja tenim la possibilitat abans de
final de mes d’encabir-los en un pis, assequible a les
seves possibilitats.

HEM VISITAT LA COOPERATIVA
“LA TITARANYA”
La voluntat d’un grup de persones que s’han proposat
habilitar el casc antic de Valls a favor de l’habitatge.
Es un projecte engrescador però, que també hem de
cercar altres alternatives en especial amb casos urgents
o situacions desesperades soles, i en alguns casos de
famílies. Continuarem obrint camins nous per atendre a
les persones des de la nostra posició cristiana d’acolliment.

CAMPANYA DE 25 SOCIS MÉS
Com podeu veure en el Full Parroquial encetem aquesta campanya per assegurar el manteniment del nostre
menjador La Taulada, a la pàgina de darrera hi ha la
butlleta per a fer-vos la inscripció com a socis. Recordem que a l’Església hi ha la Caixeta per fer també els

CATIFA
Hi serem, com cada any, una colla de famílies que ens hi posarem, i la volem fer com homenatge al Senyor, davant del Santuari d ela seva Mare la Verge del Lledó. Confiem que hi serem una colla. L’Hem de fer ben llarga.

FESTA DE SANT JOAN
I VOT DE POBLE
Recordem la festa major que serà el dilluns dia 24, aquest
dia la Missa és a Sant Joan, patró de la nostra ciutat, allí hi
serem a les 11 del matí, participant de l’Ofici solemne.
L’endemà dimarts dia 25 serem al Lledó celebrant la Missa del Vot de Poble, que com cada any venim per agrair a
Maria la seva protecció i que serà a les 12h. ens hi acompanyaran els gegants i tota la comitiva a més de les Autoritats
municipals.

AGENDA DEL MES DE JUNY
Dia 08:

Dia 09:

MES DEL SAGRAT COR
Durant aquest més de Juny, en acabar la Missa de cada dia,
fem la pregària al Sagrat Cor, posant-nos a les seves mans i
sabent que Ell sempre ens acompanya, oi més, després de la
comunió en l’Eucaristia del dia.

Dia 10:
Dia 13:
Dia 15:

TROBADA DE CRISTIANS
A ALCOVER

Dia 16:

Serà el dia 16 a la tarda, a les 5. Ens unirem a la feligresia
d’Alcover que celebra les decennals de la Verge del Remei i
junt amb ells honorarem la Verge Maria que ha estat durant
quinze dies l’Església Parroquial i aquest diumenge retorna a
la seva ermita del Remei.

CONCERT AL LLEDÓ
KAWA GOSPEL QUARTET

Dia 17:
Dia 21:
Dia 22:
Dia 23:
Dia 24:
Dia 25:
Dia 29:
Dia 30:

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

