CARES SOMRIENTS
Jovenetes i jovenets, tots ells
Continuem amb les celebracions de les primeres comunions. S’han allargat fins
aquest cap de setmana, perquè
no hi cabíem pas tots de ferho abans. Però és un goig poder-ho fer. Acompanyar aquests infants, és un treball de
cada família amb el seu catequista, un treball que hem
anat fent amb empentes i rodolons, però que en el dia de
les comunions és un esclat
d’alegria, emocions i festa
que cada catequista se’n sent
orgullosa i feliç d’haver fet
aquest servei. Demanem al
Senyor que ho puguem continuar fent-ho.

AMB ELS ALUMNES
DE 6è DEL LLEDÓ
Va ser la setmana passada que
dilluns celebràvem la Missa a
honor de Santa Joaquima com
fem cada any, només que
aquesta any ho hem deixat per
la
setmana
de
festes
col·legials, que han estat
aquest cap de setmana, amb
un seguit d’actes al pati del
col·legi, molt participat de
totes les famílies amb un desplegament que els pares de
l’”AMPA” han portat a terme.
A la imatge podeu veure els
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amb ganes de viure i de continuar la seva formació. De
moment han acabat una etapa
al seu col·legi que hi van arribar de ben petits, ara ja s’han
fet més grans, superen amb
més de quatre pams, els petitons que ara comencen. Són
els grans de l’escola, pe-rò
quan s’acomiadaven els queien algunes llàgrimes! Ves si
no, han passat al mateix
col·legi més de deu anys, se
l’havien fet seu, coneixen des
del pati dels petitons, que els
sentim cridar i a vegades plorar des de la sagristia del Lledó, fins a les sales d’aula on
han aprés totes les ma-tèries
que el pla educatiu posa a la
seva disposició i que els mestres, senyoretes expertes, els
han acompanyat fins avui.
Ara somriuen, mireu la foto,
estan agraïts a tots i a totes
que els han acompanyat, reco
-neixen l’esforç que han fet
els mestres i educadors i els
porten dins el cor i dins el
pensament porten la saviesa
que s’anirà eixamplant, encara més i cada dia. Somriuen
perquè estan contents d’haver
superat una etapa que potser
se’ls ha fet curt quan mires
els deu o dotze anys que han
recorregut. Somriuen perquè
ells els gran de l’escola ja han
acabat i van a conèixer altres
camins i altres aventures.
Somriuen, però ara hauran
d’afrontar altres reptes, ja no
seran els grans ara seran els
petits a l’Institut on vagin a
continuar, seran altra vegada
els petits de l’escola, però ara
ja hi aniran sols, perquè ja
són més responsables, i sabran com comportar-se i faran
nous amics i nous mestres i
professors. Sí, nois i noies,
somrigueu i no perdeu mai
aquest somriure, un dia jo us
vaig batejar a molts de vosaltres, al redós del santuari del
Lledó i heu descobert la vostra fe cristiana i serà la bona
Mare del Lledó que també us
porta dins el vostre cor que no

Valls 16 de juny 2019

N. 1012

www.facebook.com/ParroquiaLledo

Comunitat Cristiana
Pg/ Caputxins 24 Tel 977600349 WWW. parroquialledovalls.cat

MONSENYOR
JOAN PLANELLAS
JA ÉS EL NOSTRE ARQUEBISBE
Tindrem temps per acollir-lo i escoltar-lo, de
moment ens trobarem
aquest diumenge amb ell
a Alcover, celebrant les
festes Decennals de la
Mare de Déu del Remei.
Que sigui benvingut entre nosaltres i que l’Esperit de les Benau-rances
l’acompanyi sempre, per
ser el nostre pastor. Que
el seu bàcul sigui el signe de recol-zament de

Dia 6 de juliol concert de
Gotspel a les 9 del vespre.

DIA 24 FESTA MAJOR DE SANT JOAN
Ofici solemne a Sant Joan a les 11h.

DIA 25 FESTA DEL VOT DE POBLE
AL SANTUARI DEL LLEDÓ
Missa d’acció de gràcies a les 12h.

DIA 30 FESTA DEL CORPUS
Missa al Lledó a les 11:30h. Missa a Sant Joan i Processó a les 19:00h.
Durant el matí farem la catifa al passeig dels caputxins. Durant el matí hi haurà coca amb

MISTERI DE BONDAT
«Al llarg dels segles, els teòlegs s’han
esforçat per aprofundir en el misteri
de Déu aprofundint conceptualment
en la seva naturalesa i exposant les
seves conclusions amb diferents llenguatges. Però, sovint, les nostres paraules amaguen el seu misteri més que
no pas revelar-lo. Jesús no parla gaire
de Déu. Ens ofereix senzillament la
seva experiència»
Al llarg dels segles, els teòlegs s’han
esforçat per aprofundir en el misteri de
Déu aprofundint conceptualment en la
seva naturalesa i exposant les seves conclusions amb diferents llenguatges. Però,
sovint, les nostres paraules amaguen el
seu misteri més que no pas revelar-lo.
Jesús no parla gaire de Déu. Ens ofereix
senzillament la seva ex-periència. A Déu
Jesús l’anomena «Pare» i l’experimenta
com un misteri de bondat. El viu com
una Presència bona que beneeix la vida i

atreu als seus fills i filles a lluitar contra
el que fa mal a l’ésser humà. Per a ell,
aquest misteri últim de la realitat que els
creients anomenem «Déu» és una Presència pro-pera i amistosa que està
obrint-se camí en el món per a construir,
amb nosaltres i al costat nostre, una vida
més humana. Jesús no separa mai aquest
Pare del seu projecte de transformar el
món. No pot pensar en ell com algú tancat en el seu misteri insondable, d’esquena al so-friment dels seus fills i filles. Per això, demana als seus seguidors
obrir-se al misteri d’aquest Déu, creure
en la Bona Notícia del seu projecte, unir
-se a ell per treballar per un món més
just i feliç per a tothom, i buscar sempre
que la seva justícia, la seva veritat i la
seva pau regnin cada vegada més en el
món. D’altra banda, Jesús s’experimenta a si mateix com «Fill» d’aquest Déu,
nascut per impulsar a la terra el projecte
humanitzador del Pare i per portar-lo a
la seva plenitud definitiva per sobre fins

i tot de la mort. Per això, cerca en tot
moment el que vol el Pare. La seva fidelitat a ell el condueix a cercar sempre el
bé dels seus fills i filles. La seva passió
per Déu es tradueix en compassió per
tots els que pateixen. Per això, l’existència sencera de Jesús, el Fill de Déu, consisteix a guarir la vida i alleujar el sofriment, defensar les víc-times i reclamar
per a elles justícia, sembrar gestos de
bondat, i oferir a tothom la misericòrdia
i el perdó gratuït de Déu: la salvació que
ve del Pare. Finalment, Jesús actua sempre impulsat per l’«Esperit» de Déu. És
l’amor del Pare el que l’envia a anunciar
als pobres la Bona Notícia del seu projecte salvador. És l’alè de Déu el que el
mou a guarir la vida. És la seva força
salvadora la que es manifesta en tota la
seva trajectòria profètica. Aquest Esperit
no s’apagarà en el món quan Jesús sigui
absent. Ell mateix ho promet als seus
deixebles. La força de l’Esperit els farà
testimonis de Jesús, Fill de Déu, i

SOLEMNITAT DE LA
SANTÍSSIMA TRINITAT
La festa d’avui de la Santíssima Trinitat, ens recorda que el
Déu és una comunitat d’amor. Jesús reconeix a l’Evangeli
que encara tenia molt per dir als seus deixebles. Però també
era conscient que en aquell moment les seves paraules els
serien un càrrega massa pesada. Saber qui és Déu sobrepassa la nostra intel·ligència, trenca els nostres esquemes mentals, supera les nostres expectatives. Serà precisament
aquesta experiència que la fa fascinat. Sempre que som
beneïts, és amb el nom de la Trinitat: Pare, Fill i Esperit
Sant.

ORACIÓ INICIAL
Oh Déu Pare, vós en enviar al món el vostre Verb de
veritat i l’Esperit santificador, revelàreu als homes el
vostre admirable misteri; concediu-nos que en la professió de la fe veritable, reconeguem la glòria de la Trinitat eterna i adorem la seva unitat de poder i de majestat. Vós que viviu i regneu per sempre. Amén.

SALM 8
Lloem-lo tots els pobles lloem tots el Senyor (2)
Quan miro el cel que han creat les teves mans,
la lluna i els estels que hi has posat,
jo dic: «Què és l'home, perquè te'n recordis?
Què és un mortal, perquè el tinguis present?»
Gairebé n'has fet un déu,
l'has coronat de glòria i dignitat,
l'has fet rei de les coses creades,
tot ho has posat sota els seus peus.
Ramades de vedells i d'ovelles,
fins i tot els animals feréstecs,
l'ocell que va pel cel i els peixos del mar,
i tot el que segueix els camins dels oceans.

PREGÀRIES
Pare, gràcies per haver-nos creat:
I per haver-nos concedit el do de l’existència.
Pare, gràcies, per haver pensat en cadascú de nosaltres:
I ens has fet sentir la teva paternitat i ens has acollit.
Gràcies per haver creat el món on habitem:
Ara, ensenya’ns a tenir-ne cura, per millorar aqueta
obra teva.
Gràcies per donar-nos el teu Fill Jesucrist:
Que és el nostre Mestre, el nostre amic i el Salvador.
Jesús, gràcies per haver renunciat a la teva divinitat:
I has plantat la teva tenda entre nosaltres, fen-te un
de nosaltres.
Gràcies Jesús, per haver-nos ensenyat el camí de l’amor, avui que fem memòria de les Contemplatives:
Que siguin testimonis de la teva comunió amb el Pare
i de la teva Resurrecció.

A vós Trinitat Sant, agraïm els vostres dons i us lloem ara i sempre. Amén.

ORACIÓ FINAL
Senyor, que sigui profitosa per a la nostra salvació la
recepció d’aquest sagrament, que és també una confessió de la Trinitat eterna i de la Unitat indivisible. Vós

N O C E S D ’O R
En “Franciscu i la Pepita” van celebrar les noces d’or aquest diumenge passat amb
una Missa d’acció de gràcies i amb una colla de famíliars que hi van participar
molt devotament. Una renovació de casament en el mateix Santuari on s’havien
casat feia 50 anys, en els mateixos dies de juny. Fills i filles, nets i netes, germans i
cunyats, eren allí acompanyant els avis, els més grans de la família, que amb gran
joia en donaven gràcies a la Verge del Lledó per haver superat aquesta llarga etapa
de la vida i haver aconseguit una família carregada d’amor i d’esperança. Felicitats
a la parella i a tots, que tingueu llarga vida i el bon Déu us acompanyi sempre. Sortint del temple, com no podia ser pas d’altra manera, la Colla Vella els va obsequi-

LA TAULADA

ES DEIA AGUSTÍ

LA TAULADA MÉS QUE UN MENJADOR

Va ser Missioner Claretià i Sacerdot.

Així anem treballant sense defallir ni un moment. A vegades el pes es pot fer feixuc, però tots units i fent força, amb
seny i gosadia, mantindrem el “castell” sempre ben alt. La
problemàtica és cada dia complexa, a més del menjar que ja
està solucionat, tenim els problemes amb l’habitatge. Moltes persones fins hi tot famílies viuen o millor dit, malviuen
amb condicions, extremes, sense energia elèctrica, sense
aigua potable, i ens cal des de la nostra posició fer-los costat
i buscar solucions.

El vaig conèixer de jovenet
quan va ingressar al nostre seminari menor, quan tenia 10
anys. Era de caràcter simpàtic i
de fàcil dialogar. Després d’un
perible vocacional de discerniment va ingressar al noviciat
claretià de Vic i més endavant
va ser ordenat sacerdot al juny
del 1985. Va demanar de poder
anar a un país fora de Catalunya i va ser destinat a la Missió Claretiana de la Guinea Equatorial, on s’hi va estar
exercint el seu treball pastoral durant onze anys. Va retornar al nostra país i exercia el servei en algunes parròquies.
Va manifestar una gran devoció a Maria convidant a viure
aquesta experiència mariana aquells que estaven al seu
entorn. Descansa en pau Agustí, has marxat molt aviat,
només amb 63 anys, però Maria t’acull dins el seu Cor
maternal, per tot l’amor que has escampat arreu.

UNA INICIATIVA D’UNS ALUMNES DEL
JAUME HUGUET
Entre ells van organitzar
com una cooperativa
com un treball d’escola,
i els va motiva la solidaritat, alguns d’ells han
vingut a fer un servei
setmanal d’ajuda a La
Taulada, això els ha
portar a ser solidaris i
ens han portat un sobre amb 100€ a favor del nostre menjador.
Grà-cies joves.

CÀRITAS I SERVEIS D’HABITATGE
Hi anem treballant com podem, amb connivència amb els
Serveis Social que estan més que desbordats, per aquesta
qüestió. Estem fent mil combinacions per encabir a viure en
pisos a persones soles, famílies, mares amb fills, i que puguin viure amb dignitat. Aquest divendres passat ens hem
trobat a l’Ajuntament per qüestions de l’habitatge...

ASSEMBLEA ANUAL DE CÀRITAS INTERPARROQUIAL
Dijous a la tarda entre la junta i una bona colla de bons
voluntaris i voluntàries ens hem reunit en assemblea
als locals del mateix centre al Portal Nou. Hem vist
l’estat de comptes, els treballs projectats i realitzats, els
nous que s’estan projectant... des de Càritas Inteparroquial, es fa una molt bona i llarga feina per a socórrer,

COLÒNIES D’ESTIU PELS INFANTS
Més d’agost, del 4 a l’11. Set dies de convivència i animació amb altres nens i nenes i joves monitors. No t’ho deixis
perdre a un lloc bonic a la província de Girona, a Can Masó
al poble de Sils. Amb colònies l’estiu és diferent. Està organitzat pels nostres monitors de l’Esplai Esquirols.

PROPERA EXCURSIÓ
PARROQUIAL
Serà el 15 de setembre a
AMPURIA BRAVA.
Una excursió sensacional i
espectacular. Ho anirem
anunciant.

CONCERT AL LLEDÓ
KAWA GOSPEL QUARTET
Recordem aquest dia 6 de juliol, dissabte, en acabar la Missa del
vespre. Podeu veure els cartells a l’entrada i en alguns indrets de
la Ciutat. Tindrem un concert solidari, gratuït, on podreu comprar

AGENDA DEL MES DE JUNY
ES DEIA CARMEN SOJO
Va venir a viure a Catalunya encara joveneta de la província de Alhama, Granada. Ha estat una dona alegra, servicial que ho donava tot a tots, sempre a punt de saludar-te pel
carrer. Treballadora pels de casa, atent en tot allò que els
fes falta. Previsora en allò que podia esdevenir. Ha encomanat als seus fills i netes una alegria i bon humor innat,
encomanadís, que fa que els qui estan al seu entorn mai
estiguin tristos. En un món prou complicat, carregat de
pessimisme, tenir al costat una dona forta i valenta és un
signe de la llum i la pau que la Carme ja viu. Gràcies Carme pel regal que ens has fet de la teva família.

Dia 15:
Dia 16:

Dia 17:
Dia 21:

Dia 22:

ES DEIA MARIA CAMPOS
Van venir ella i el seu espòs Antonio, amb alguns fills a
viure a Catalunya des de Écija, Sevilla. Ara ens ha deixat
per viure l’eternitat després d’una vida que ha durat 86
anys. Les netes deien com ella els preparava a la masia uns
dinars que eren la delícia de tots ells. A vegades ens fumia
algun reganys, em deien, però és natural érem petites i amb
moltes ganes de jugar i ens posàvem a fer nosa. Però ens
estimava tant que tot ho feia per nosaltres. Ha pogut conèixer algun besnét que per a ella i per a tots és l’alegria, en la
pregària del comiat encara n’hi havia un que “cantava” és
el signe de la vida, és el misteri de la vida i de la mort. Ma-

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

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 Con.
Mariana
11:00h. Trobada Arxiprestal de Sacerdots
i Diaca
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
21:45h. Cant de Completes a Sant Joan
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
Ricart
20:00h. Festa del Cor de Maria
FESTA DE CORPUS
11:30h. Missa al Lledó

