ÉS CERT, NO N’HI
HA PROU AMB PARAULES!
Estar a prop, molt a prop
ÚLTIMES COMUNIONS D’AQUEST CURS.
Amb un dissabte que va costar una mica a posar ordre i
silenci, i diumenge que amb
una colleta més reduïda, que
va ser una “bassa d’oli” de
participació, pregària i festa.
Ara el que és més convenient
que els pares i educadors sapiguem estar al costat dels
fills també en aquest camí de
fe cristiana, perquè continuïn
el seu creixement, sense perdre els valors de la fe en el
Senyor.

PORTANT LA MARE
DE DÉU DEL REMEI
Diumenge passat a Alcover
celebràvem la trobada Arxiprestal de Cristians units la
població que feien la cloenda
de les festes decennals de la
Verge del Remei. La Missa
presidida pel nostre Arquebisbe Joan i seguidament la processó de retorn de la santa
imatge a la seva ermita. Va
ser una Romeria ben participada per tota la feligresia devot de la Mare de déu del Remei, que mentre pujàvem anàvem cantant les seves lloances. Els Sacerdots es va unir a
la festa portar una estona la
imatge de Maria fins a la carrossa que la va portar fins a

dels desafortunats, no és
gens fàcil! Sempre que escolto algú intento posar-me a
la seva pell, i penseu que llavors et trobes amb esgarrifances que no saps què
pots fer ni on pots arribar. La
proximitat a tocar del desafortunat, et fa sentir quelcom que mai no sentiràs si et
quedes reclòs a casa pensant
que no és problema teu. Més
d’una vegada m’he sentit
impotent davant la situació
de persones sense sostre, una
nit i una darrera l’altra. Quan
encetes amb aquest persona
un diàleg, un acompanyament, si es deixa, saps que
corres el risc de no poder
complaure els seus desitjos,
potser li he dit que deixi passar uns dies mentre buscaré
una solució i quan sembla
que la tens a prop et sobrevé
un altre cas, una altra persona o bé una família sencera, demanant auxili. Llavors m’adono que les meves
paraules poden ser inútils,
estèrils, sense cap possibilitat
de solucionar-li res, perquè
sóc limitat en les meves possibilitats. No paro i no parem
de cercar solucions, telefonades a uns i altres, als serveis
socials, a Càritas a qui sigui
que pot oferir-te una solució.
A vegades res de res, perquè
tot està col·lapsat. Feina no
n’hi ha, i quan ho dius ningú
s’ho creu i quan ho he tantejat, et diuen que no la plantilla ja és plena. Quan et tornes a retrobar amb la persona
en qüestió, potser em retreu
que no he fet res per ella, i
una vegada més et sents tant
pobre com ell, ja que no he
arribat a assolir les seves
peticions i no trobes resposta
possible. No n’hi ha prou
amb paraules, i tot i tenir un
equip sento que em quedo a
mig camí. Amb tot, continuaré lluitant per trobar la
solució i el desllorigador, a
través de les institucions que
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SANT JOAN
A més, és la fedta major de la ciutat.
Dilluns, Ofici Solemne a Sant Joan a les 11:00h.
La figura de Joan Baptiste, presenta un home auster, mig vestit amb pell
d’animal, però amb una vigoria que el feia capaç de denunciar allò que
era injust. Al mateix temps proposava la conversió de cor, el canvi d’actituds en la vida i els convidava a la solidaritat a favor dels desafor-tunats.
Amb una afirmació, “jo us batejo amb aigua, però enmig vostra hi ha qui
us batejarà amb la força de l’Esperit Sant i amb foc”. D’ell va dir Jesús:
Entre els nascuts de dona no n'hi ha hagut cap de més gran que Joan
Baptista; però el més petit en el Regne del cel és més gran que ell. Que el
nostre patró intercedeixi al Fill del Pare, perquè arribem a ser dels petits
del Regne i tinguem cabuda al seu costat el dia de la Resurrecció.

VOT D E PO B LE
Dia 25 dimarts a les 12:00h.
Des de fa 650 anys que Valls que la Verge del Lledó està amb els Vallencs protegint els seus fills i filles. Per això aquest dia 25 de juny encara
en plena festa major ens apropem al Santuari de renovar el vot que es va
fer al seu dia, però que avui continuem gairebé més que mai la seva protecció. Hi ha moltes plagues que assetgen la nostra bona
HABITATGE URGENT!
convivència i Ella no ens deixarà orfes amb la seva protecMalgrat
treballs
i esforços, continua el problema, i cada setmana més
ció.

DIA 30 FESTA DEL CORPUS
PROPER DIUMENGE DIA 30 COL·LECTA
PER CÀRITAS
A les 10 del matí muntatge de la catifa

UNA CRIDA UNA RESPOSTA
Vocació, seguiment a la crida
de Déu
El profeta, per seguir la crida de
Déu, sent i veu el signe que el mateix
Déu li ha enviat. Però per a seguir-lo
ho deixa tot, en fa una ofrena a Déu
dels seus bens, de les seves possessions i com si s’hagués despullat de
tot, sense cap lligam humà, sense arrels que l’estaquin enlloc, segueix la
crida per portar el missatge del Déu
creador. Les moltes crides de Déu, es
poden sentir ofegades pels sorolls
que ens envolten, i que ofeguen la
crida a la llibertat, ofeguen la crida al

greu. En algun cas la solució ha estat algun amic o parent que ha trobat un forat a casa seva. En la majoria ocupant cases buides, i/o malvivint amb uns mínims que fa vergonya. Què podem fer més del que
estem fent? Com puc acollir sota un sostre una persona sola que no té
ningú més al món? Això ha estat aquesta setmana, està arribant un
moment que la situació es torna insuportable. Ja ho vaig dir fa uns
dies, utilitzarem el Santuari per habitatge, i anirem tots a Missa a Sant

servei, no deixen sentir el crit dels
desafortunats, i hom s’aparta del
compromís, s’allunya de qualsevol
responsabilitat que suposa allargar la
mà a l’indigent, al sense sostre, al
caigut pel camí. Quan els deixebles
de Jesús veuen que no el volen rebre
en un poble determinat, demanen de
fer baixar foc del cel perquè els consumeixi a tots. Jesús els renya, canvien de camí, potser no eren dignes de
la Bona Nova, en aquell moment, ja
hi tornaran, però el primer principi
de l’Evangeli és ser acollidors, no
exterminadors. Cal que la nostra reflexió també sigui d’acollida, mai de
menyspreu, de generositat i mà oberta, mai de puny tancat. L’Apòstol
autèntic és aquell que sap esperar,

que ha aprés a acompanyar, llavors el
seu testimoniatge és entès per a tots i
alhora s’apunten a formar part de l’equip de voluntaris que treballen per
la mateixa Causa. També el salm
d’avui ens fa pregar tot dient: Guardeu-me Déu meu en vós trobo refugi.
Perquè és caminant amb el Senyor,
que ens sentirem sempre forts i capaços de plantar cara davant el mal que
oprimeix. El compromís de seguir el
Mestre des de la nostra vocació cristiana, no ens deixarà mai indiferents,
sinó tot el contrari, ens obre els ulls
perquè des del sentit profètic de l’apòstol anunciem al món d’avui que
quelcom nou ha de passar, que han
de caure els deus de l’ambició, de
l’acumulació injusta de riqueses, de

DIUMENGE XIII DURANT L’ANY
ORACIÓ INICIAL
OH Déu, vós ens heu convertit en fills de la llum per la
gràcia de l’adopció; no permeteu que ens envoltin les
tenebres de l’error, ans manteniu-nos sempre en l’esplendor de la veritat. Vós que viviu i regneu per sempre. Amén.
SALM 15
Guardeume, Déu meu, en vós trobo refugi, Senyor,
vós em feu feliç.
Jo dic al Senyor: «Ets el meu sobirà,
ningú com tu no em fa feliç.»
Senyor, heretat meva i calze meu,
tu m'has triat la possessió;
Beneït sigui el Senyor, que em dóna seny.
Fins a les nits instrueix el meu cor.
Sempre tinc present el Senyor;
amb ell a la dreta, mai no cauré.
El meu cor se n'alegra i en faig festa tot jo,
fins el meu cos reposa confiat:
no abandonaràs la meva vida enmig dels morts
ni deixaràs caure a la fossa el qui t'estima.
M'ensenyaràs el camí que duu a la vida:
joia i festa a desdir al teu davant;
al teu costat, delícies per sempre.
PREGÀRIES
Senyor, el Profeta va sentir la teva crida i hi va respondre:
Fes que com ell, també nosaltres et sapiguem escoltar
cada dia i donar-hi resposta.
El Profeta va ser fidel renunciant a tot allò que el podia
lligar, per seguir-te:
Et preguem que nosaltres imitant-lo et siguem fidels
amb la teva gràcia.
Escoltar i seguir la teva crida demana també disponibilitat:
No ens deixis de la mà perquè volem ser fidels al baptisme i al carisma que ens has cridat a cadascú.
Et presentem, Senyor, els nostres malalts i les persones
que estan al seu servei:
Que no els manqui mai la teva gràcia i els concedeixis la teva pau.
Et fem present Senyor, en aquesta pregària al nostra
Papa Francesc:
Que el teu Esperit Sant l’il·lumini sempre per guiar el
Poble de Déu.
Pel nostre nou pastor l’Arquebisbe Joan:
Que amb l’ajut de totes les comunitats rebi el suport
per guiar-nos pel camí de la Bona Nova.

LA TAULADA
EQUIP DE PERSONES

Arreu podem fer moltes coses, arreu hi ha projectes diversos, però arreu i qualsevol projecte només pot funcionar sí
hi ha persones. Necessitem algunes persones més per
col·laborar amb el voluntariat de La Taulada, segons allò
que cadascú sap fer. Important un equip, per ajudar al acompanyament de persones amb la seva problemàtica, com
acompanyar-los als serveis socials, a arreglar papers i documents, a cercar allotjament, treball que ningú no n’ofereix
cap. Hem de ser més colla per poder fer aquestes coses.

Habitacions que hem arreglat on hi viuen
tres joves acollits amb l’ajut de molts

ES DEIA ELOY
Avui és un dia evidentment trist, perquè sentim la teva partença,
però també de pau perquè les coses tornen estar com sempre
han d’estar. NO vull recordar-me del Sr. Contreras, de geni i
figura, que tots coneixem, sinó que parlaré i vull recordar el
pare, en la part desconeguda més d’ell, aquella part que ell reservava a la família que són aquells moments inoblidables. Del
pare que sabia fer les millors patates fregides del món, molt a
pesar del la mama, del pare que explica mil i una històries d’un
nen que es deia Eloy. Històries de por, de la mà negra, mentre
mirava que no s’apagués el foc de la xemeneia. D’aquell pare
que mirava la seva esposa amb tendresa i ens deia: Que no veieu que bonica que és la vostra mare? No se n’estava de fer-li
alguna moixaina. Has estat un pare generós que sabies compartir amb tothom, sempre amb les portes obertes, tos dos éreu uns
gran amfitrions. Un pare recte, també sever, sabies reconèixer
els teus errors. “Papá” sempre estaràs en les nostres vides, escoltant les músiques que tant t’agradaven, també passejant entre
pins i alzines... tots aquests records ens porten fis a tu. Ens vas
ensenyar a estimar a ser honestos, junt amb la mama. Des de
dalt on has arribat amb la teva esposa, ens llances una mirada i
viviu tots dos en la pau eterna. Bon viatge. Us estimem. Aquest
text, una mica més extens el va llegir una de les filles de l’Eloy.

ES DEIA AMÀLIO

Hem de trobar més recursos.

HABITATGES
Auxili! És la paraula que ens
a surt del cor i des de la indignació. (ens haurem d’a-puntar al club dels “indig-nats”).
Dijous al vespre ens reuníem a Sant Joan els dos rectors de
Valls, dos representants de Càritas i un de la Taulada. Amb
un interrogant: és urgent tenir lloc d’habitatge per necessitats últimes. Vam comentar el que estem fent des del Lledó
amb els pisos que estem arreglant, però que no n’hi ha prou
i que cal assumir-ho des de Càritas Inter-parroquial. El poc
que tenim no és suficient ni de bon tros. L’intercanvi d’idees va ser positiu, i caldrà assumir-les per anar tots alhora
junt amb l’Administració pública, que ha de facilitar el projecte. Veurem si tot anirà a bon port ràpidament i amb eficàcia. Que Déu ens hi ajudi.

C À R ITAS
Proper diumenge dia de la Caritat
Utilitzarem els sobres de CÀRITAS per dipositar la nostra aportació.
No deixem perdre aquesta oportunitat. Des de Càritas s’ofereixen mil i un serveis a les persones amb un munt de projectes que podeu veure en el full informatiu que trobareu a
l’entrada. És la part social de l’església que camina al costat
dels pobres i desafortunats, tal com deixa escrit l’Arquebisbe emèrit de Tarragona Jaume Pujol a la primera pàgina:
Els cristians som els homes i dones de l’esperança que
creiem que la solució dels problemes no ve de fora, sinó
que som nosaltres els qui podem solucionar-los. Hem de
treballar amb il·lusió i constància, veient en els pobres i
desvalguts Crist mateix: “En veritat us ho dic, tot allò que

Ens va deixar aquesta setmana amb 68 anys, molts aviat, massa
aviat. Va arribar de petit de la Província de Màlaga, i va fer els
estudis al Col·legi Claret quan encara era al Carme. Es va fer
gran i jugant a futbol va conèixer la Josepa, va formar la família,
50 anys junts, ell treballant a la “Lear” i la Josepa professora del
Claret. Un bon marit, treballador, bon amic amb els companys
de la feina i amb tothom, bon pare i bon avi que estimava els
fills i els nets amb aquell amor que nomé saben fer els bons avis.
Sabia fer fàcil la vida quan a vegades no ho era. Acabada l’etapa
de la feina i quan podia gaudir una mica més de la vellesa, la
malaltia truca a casa i s’emporta l’Amàlio. Divendres, en la pregària de comiat el deixàvem al cor del Bon Pastor, que sempre
acull a aquells que en la vida han sabut estimar. Descansa, Amàlio, per sempre dins el cor de Déu Creador. P. Joan

PARRÒQUIES CLARETIANES
A CATALUNYA
Aquest dilluns passat dia 17, en va reunir a Barcelona, a la
cúria provincials dels Missioners Claretians els 5 rectors que
animem les cinc parròquies que totes cinc són en bisbats diferents. Barcelona Cor de Maria i Sant Tomàs, Sant Pere
Apòstol de Sant Boi de Llobregat, Sant Antoni Ma. Claret de
Lleida, Santa Maria de Sallent i La Mare de Déu del Lledó
de Valls. Hem compartit els treballs que portem a terme: catequesi d’infants, familiar, amb adults, grups de continuïtat,
esplai, batejos, defuncions, casaments, grups de responsables, animadors, litúrgia, Càritas, serveis de la caritat... Constatàvem el gran treball que es fa en cada parròquia, la dedicació personal i d’equips. També constatàvem l’envelliment de
les nostre comunitats cristianes que participen de les celebracions, també que amb la Catequesi Familiar s’aconsegueix
una millor participació de les famílies. Que la nostra presència en diversos fronts socials fa que les nostres comunitats
cristianes estiguin més obertes i solidàries. Amb tot, ens caldrà una atenció ferma de cara un futur amb una atenció especial de treball amb equips de laics i amb creativitat i gosadia.
Mirar el futur no em preocupació sinó amb esperança, tot i

MISSA A LA RESIDÈNCIA DE DIA ALBA
Hi vam ser aquest dimecres passat, amb una Missa al pati
de la Residència amb una quarantena d’ancians, que responien i cantaven. La Paraula del Senyor i l’Eucaristia és consol i esperança per a tots ells que ho esperen cada mes. Van
rebre un candela per la processó de Corpus i un punt de
llibre amb una pregària al Senyor.

PROPERA EXCURSIÓ PARROQUIAL
Serà el 15 de setembre a AMPURIA BRAVA.
Una excursió sensacional i espectacular. Ho anirem
anunciant. Alguns ja s’hi ha apuntat...

CONCERT AL LLEDÓ
KAWA GOSPEL QUARTET

GRUP BÍBLIC
Continuem esbrinant en l’ensenyament que Pau fa a la comunitat de Corintis en referència a la resurrecció. L’Apòstol ha estat cridat per a desvetllar el coneixement de Crist
als creients. Alguns membres d’aquella comunitat negaven
la resurrecció influenciats pel paganisme, i Pau diu que si
Crist no hagués complert l’Escriptura ressuscitant, tampoc
no l’hauria complerta morint pels nostres pecats i, per tant,
viuríem en la falsa seguretat de creure’ns redimits. La resurrecció de Crist d’entre els morts, deixa clar que tots els
units a Ell també ressus-citarem i la mort serà vençuda. En
aquesta reunió donem el curs per finalitzat, emplaçant-nos
a fer una trobada de germanor durant l’estiu i esperant retrobar-nos el proper curs.

TROBADA SOBRE COMUNICACIONS
Serà el dia 2 de juliol a Barcelona, per a tots els àmbits
de la comunicació i de les xarxes socials que ens envolten. Uns experts ens informaran i orientaran.

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

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 dife-

Dia 30:

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

