Davant d’un
“Goliat”
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No
Projecte de catequesi en proposta del SIC
i aplicat al nostre Arxiprestat de l’Alt Camp
Primera cosa 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. Que en diem de continuïtat. També el SIC disposa de material

propi.

Pel setembre iniciarem les inscripcions a
totes les famílies que hi vulguin participar.

FESTA DEL VOT DE POBLE
Puntualment iniciàvem la celebració a les 12
del dimarts de festa major. Un santuari ple de
fidels devots de Maria i autoritats de la ciutat, que en el seu moment la Sra. Alcaldessa
va renovar el Vot a la Verge de Lledó. Cants, pregàries i comunió amb el Senyor van conformar una celebració ben festiva i solemne, que en acabar tots vam pujar al cambril de la Mare
de Déu per besar-la carinyosament, tot agraint els seus favors. Sortint i davant del Santuari els
gegants ens obsequiaven a tots amb tres
danses ben acompanyades de les gralles,
que també dins el santuari ens van tocar el
cant d’ofertori. Que Maria del Lledó sigui
sempre la nostra protectora.

COLÒNIES D’ESTIU PELS
INFANTS
Més d’agost, del 4 a l’11. Set dies de convivència i animació amb altres nens i ne-

vull pas ser pessimista,
la lluita de cada dia m’empeny a no parar, però també
voldria que fos una lluita per
a vèncer un “Goliat” que no
té nom però que hi és present
enmig nostre. Un gegant que
vol decapitar tot allò que
significa fe i adhesió a l’Evangeli de Jesús. Estic convençut que no ho aconseguirà, per més que portem
segles d’enfrontament, amb
moltes batalles, i ell mai no
n’ha sortit vencedor. El petit
David carregat amb la fona
de la fe i la fermesa de la
gràcia del Crist Ressuscitat,
sempre en surt vencedor.
Llavors el “Goliat” que s’amaga per no ensenyar les seves vergonyes, replanteja
una altra batalla, i una altra i
una altra... i els petits “davids” guiats amb l’estendard
de les Benaurances, li fan
front, una altra vegada i les
que calgui. Caldrà anar revestits amb la cuirassa de la
fe, amb l’energia dels sagraments, amb la força que
dóna la confiança, i amb la
seguretat de la victòria que
ens acompanya sempre, la
pregària. Sí, davant del
“Goliat” d’avui que és la corrupció, l’engany i la mentida, sotmetre l’altre perquè
és més dèbil, més petit, més
insignificant, aquest “Goliat”
que es creu poderós, i dominador, busca tots els arguments al seu abast, i els
posa al seu servei, mitjans de
tota mena: tv, ràdios, xarxes
social, premsa, que està a la
mà de qualsevol esser viu i
comença l’atac fent creure
allò que no és veritat i tant
ho dirà que els petits “davids” tenen el perill de creure-s’ho, el fan trontollar,
dubtar de la veracitat d’allò
que ells creuen. Necessitarem, el petits “davids” una
altra vegada recarregar les
nostres armes, i posar-nos al
costat de l’estendard de les
Benau-rances, i el Senyor
ens donarà una vegada més
la seva força i en tornarem a
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CORPUS PER DINS DE LA CIUTAT
Embellirem els nostres carrers, per on passareu, Senyor,
posarem catifes a terra, perquè les vostres petjades les puguem seguir amb humilitat. Però allò més bonic és la vostra
presència en cada cor que us combrega. No ens abandonis
mai, Senyor, desperta’ns de les rutines de cada dia i sacseja’ns ben fort, perquè una mica més desperts, aconseguim un
treball per la Causa del Regne, que ens alliberi a tots dels
egoismes, de les pors i de les venjances, per caminar a favor
del vostre Regne d’amor, justícia, pau i perdó.

ENS EN FEM CÀRREC?
Llegiu el comentari que fa el P. José Antonio “Fer
front a la crisi”. Si en som conscients ens caldria canviar algunes de les nostres actituds i reaccionar de manera
solidària fruit de l’amor. En aquest final de mes de juny
vull exposar el que hem fet i el que encara no hem pogut fer, amb uns números que cadascú pot valorar. Crec
que en tenim sort que alguns de la nostra comunitat
cristiana han estat generosos, cadascú segons ha pogut
fer, però ens en fem càrrec, que és cosa de tots? Arranjament de tres pisos:
Mà d’obra, fins a 30 de juny: 3.376€
Factures de material construcció: 1.833€
Factures de fontaneria: 845€
Factures de pintura: 532€
Fusteria: 1.115€
Despeses de consum aigua i llum: 287€
Retorns prèstec personal: 400€

FER FRONT A LA CRISI
En algunes famílies podrà anar creixent la impotència, la ràbia i la desmoralització.
La crisi ens pot fer més humans. Ens
pot ensenyar a compartir més allò que
tenim i no necessitem.

Moltes

persones segueixen patint crisi
econòmica de moltes maneres. No ens
hem d’enganyar. No podem mirar cap a
un altre costat. En el nostre entorn més o
menys proper ens anirem trobant amb
famílies obligades a viure de la caritat,
persones amenaçades de desnonament,
veïns colpejats per l’atur, malalts sense
saber com resoldre els seus problemes
de salut o de medicació. Ningú sap ben
bé com anirà reaccionant la societat. En
algunes famílies podrà anar creixent la
impotència, la ràbia i la desmoralització.

AQUEST DIUMENGE
FESTA DEL CORPUS
COL·LECTA
PER CÀRITAS
Matí de diumenge muntatge de
la catifa
al Pg/ dels Caputxins.
Missa al Lledó a les 11:30h.

Missa i Processó a Sant Joan a les 19h.

És previsible que augmentin els conflictes. És fàcil que creixi en alguns l’egoisme i l’obsessió per la pròpia seguretat. Però també és possible que vagi
creixent la solidaritat. La crisi ens pot
fer més humans. Ens pot ensenyar a
compartir més allò que tenim i no necessitem. Es poden estrènyer els lla-ços i la
mútua ajuda dins de les famílies. Pot
créixer la nostra sensibilitat cap als més
oblidats. També les nostres comu-nitats
cristianes poden créixer en amor fratern.
És el moment de descobrir que no és
possible seguir Jesús i col·laborar en el
projecte humanitzador del Pare sense
treballar per una societat més justa i
menys corrupta, més solidària i menys
egoista, més responsable i menys frívola
i consumista. És també el moment de
recuperar la força humanitzadora que
conté l’Eucaristia quan és viscuda com
una experiència d’amor confessat i com-

partit. La trobada dels cristians, reunits
cada diumenge al voltant de Jesús, ha
d’esdevenir un lloc de conscienciació i
d’impuls de solidaritat pràctica. Hem de
sacsejar la nostra rutina i mediocritat.
No podem combregar amb Crist en la
intimitat del nostre cor sense combregar
amb els germans que pateixen. No podem compartir el pa eucarístic ig-norant
la fam de milions d’éssers hu-mans privats de pa i de justícia. És una burla donar-se la pau els uns als altres oblidant
els que van quedant exclosos socialment. La celebració de l’eucaristia ens
ha d’ajudar a obrir els ulls per descobrir
a qui hem de defensar, donar suport i
ajudar en aquests moments. Ens ha de
despertar de la «il·lusió d’in-nocència»
que ens permet viure tran-quils, per
moure’ns i lluitar només quan veiem en
perill els nostres interessos. Viscuda cada diumenge amb fe, ens pot fer més

SOLEMNITAT DEL COS I LA SANG
DEL SENYOR
ORACIÓ INICIAL

PER AQUEST ESTIU
UN CURS BÍBLIC A TARRAGONA
Del 8 al 12 de juliol. Podeu agafar les butlletes d’inscripció i d’informació a l’entrada del Santuari.

Oh Déu, vós que ens heu deixat un sagrament admirable per memorial de la vostra passió. Concediu-nos una
devoció tan gran als misteris del vostre Cos i de la vostra Sang, que experimentem constantment en nosaltres
els efectes de la vostra redempció. Vós que viviu i regneu per sempre. Amén.

PROPERA EXCURSIÓ PARROQUIAL
Serà el 15 de setembre a AMPURIA BRAVA.
Una excursió sensacional i espectacular. Ho anirem
anunciant. Ja hem ocupat 12 places...

SALM 109
Senyor, cantaré tota la vida els vostes favors.
Oracle del Senyor al meu senyor:
«Seu a la meva dreta,
i espera que faci dels enemics
l'escambell dels teus peus.»
Que el Senyor estengui lluny, des de Sió,
el poder del teu ceptre.
Impera enmig dels enemics.
Ets príncep des del dia que vas néixer,
tens la glòria sagrada des del si de la mare;
des de l'aurora, com rosada, ell t'ha engendrat.
El Senyor no es desdiu del que jurà:
«Ets sacerdot per sempre
com ho fou Melquisedec.»

PREGÀRIES
Senyor, vós que teniu cura de tots nosaltres amb el Pa
del cel:
Feu que participant d’aquesta comunió saciem la fam
espiritual i corporal.
El vostre Fill, Senyor, és per a nosaltres un regal que
ens feu:
Que aquesta donació generosa, ens porti sempre a
obrir els cors a la caritat.

EXERCICIS ESPIRITUALS

LA TAULADA
DIUMENGE DIA 14 ARROSSADA DE VOLUNTARIS DE LA TAULADA
Com cada estiu ens trobem un diumenge per a celebrar
junts el nostre treball i esforç de cada dia. Val la pena
que un dia ens trobem, en fem festa i cerquem encara
més la comunió entre tots, sabent que amb les nostres
mans i especialment amb el nostre cor portem a terme
aquest projecte solidari de La Taulada. Tot plegat bé es
mereix una bona arrossada.

AQUESTA SETMANA JA SÓN AL PIS
No ha estat fàcil, però la família que teníem acollida a
les sales de catequesi ja han pogut anar al pis que tenim llogat i que podran ajudar a pagar. Allí estaran bé
amb les comoditats normals, confiem que tot vagi bé i

En la comunió del Cos i la Sang satisfeu els nostres
anhels:
Ajudeu-nos a renovar constantment i omplir les nostres vides d’amor i solidaritat.
Senyor, us fem presents les nostres famílies i veïns:
Que per l’acció del teu Sagrament de Salvació, experimentin la teva pau.
També volem fer ofrena dels sense sostre i sense feina:
Que trobem camins de solidaritat i aconseguim una
vida digna per a ells.
Pels voluntaris i voluntàries, pels catequistes que anuncien el vostre Regne:
Que tots ens sentim part viva del projecte de salvació.
Pels nostres Sacerdots, l’Arquebisbe Joan i el Papa
Francesc:
Que tots ells, siguin llum i sal de la terra acompanyant les nostres comunitats.

ORACIÓ FINAL

poc a poc vagin refent la vida.

ARA AL TEU COSTAT
Càritas des de primer d’any, ha engegat un projecte
d’acompanyament de gent gran que estan sols. Una
colla de voluntaris/es s’han preparat per a fer aquest
servei i sense ser triomfalistes, la primera valoració
que n’hem fet des de Càritas és molt positiva, reconeixen que només estem en els inicis i no es pot fer una
valoració molt exhaustiva. Però les primeres impressions sí que són ben valorades. És un dels drames d’avui
la persona gran que es troba sola, com l’habitatge per

Has pensat mai a dedicar una setmana d’estiu a la
pràctica dels Exercicis Espirituals? Bé has tingut
temps de fer uns dies llargs de periple europeu, o a
l’altra punta del món, però has pensat que podries dedicar un estiu fer uns dies de reflexió cristiana de la
teva vida de fe? Tenim com
orientar-te.

EL NOSTRE AMIC
El coneixem com a BETO
(Roberto) ell és de Bolívia i ha
viscut durant dos any entre
nosaltres, fent els estudis de
grau superior, ara ha tornat al
seu país a visitar la seva família, confiem en el seu retorn
ben aviat, ell és un bon informàtic i ens porta i controla els nostres sistemes informàtics de la Parròquia i La Taulada.

SOPAR DELS CONSELLS PARROQUIALS DE L’ARXIPRESTAT

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 els CDs. Per la causa dels nens desfavorits.
No ens ho deixem perdre.

ANAR A MISSA CADA DIA ?
Per què? Quina poca feina que té, que hi vagi. Què en
trauràs? No et donen pas res allí. Tinc altres responsabilitats i molta feina.
Exclamacions com aquestes potser les hem sentit alguna
vegada, però la qüestió és que potser no li donem la importància que té la participació a l’Eucaristia. Molt bé que ja hi
anem un cop cada setmana, o potser més de tant en tant. Però
cada dia! Recordo aquell bon pare de família amb una colla
llarga de fills, (que ara ja no abunden) que cada dia assistia a
la Missa a la seva parròquia fins que va morir. No és pas que
no tingués feina, però ell creia molt fermament i això li aportava salut, treball, menjar i vestir per cada dia i per cada un
dels seus fills. M’agrada i ajuda a viure la fe quan celebro la
Missa en els dies feiners i estic acompanyat d’alguns feligresos. És la fe compartida, és l’ofrena al Senyor, en el capvespre de tota una jornada de feina. És entrar en comunió des de
la Comunitat Cristiana que ens agermana. És escoltar la Paraula de Déu, és participar del Pa signe de resurrecció, és
deixar ressonar dins el cor la proximitat del Déu creador, que
gaudeix de veure i sentir al costat de la Taula els fills. És deixar-se omplir dels seus dons per tornar a casa renovat, mai
indiferent, canviat i obrir les mans a la generositat. Per tot
això i per molt més val la pena anar a la Missa cada dia. Jesús es retirava a la muntanya a pregar al Pare, nosaltres ens

AGENDA
JUNY

Va ser al Pont d’Armentera aquest divendres passat.
Gairebé tots els consells parroquials hi eren presents.
Vam iniciar la trobada amb el Cant de Vespres a l’Església de Santa Magdalena, i seguidament al saló de
festes de l’Ajuntament vam compartir una sopar que
es va fer entre tots. El que no hi va faltar va ser el bon
rotllo i l’alegria de trobar-nos
junts com cada any. És un signe de l’Església activa en cada
comunitat cristiana.

Dia 29:

JOVES MISSIONERS

Dia 06:

Maria del Mar, companya de
Missions, i els seus fills Maria i
Pau rebran avui a la Capella de
l’Arquebisbat l’enviament missioner a Camerun, relacionats amb
el projecte Manyanetsolidari, de
la Congregació dels Fills de la
Sagrada Família. Els desitgem tot
l’èxit del món amb aquesta expe-

Dia 30:

18:00h. Bateig de l’Àlex de la Llana Ricart
20:00h. Festa del Cor de Maria
FESTA DE CORPUS
11:30h. Missa dominical al Lledó
19:00h. Missa a Sant Joan i Processó fins
el Lledó

JULIOL
Dia 03:
Dia 04:
Dia 05:

Dia 13:

Dia 14:

18:00h. Junta de Càritas Inter-parroquial
09:00h. Excursió Mossens Arxiprestat
10:00h. Trobada de Coordinadors de
Catequesi de Cat. a Barcelona
10:00h. Trobada d’equips de Laics de la
Missió Claretiana a Barcelona
19:00h. Preparació de Batejos
20:00h. Missa vespertina
20:45h. Concert Gospel al Lledó
12:00h. Bateig d’Enric Gil Díaz i
Helga Garcia Judez
20:00h. Missa vespertina
11:30h. Missa dominical
13:00h. Arrossada voluntaris/es Taulada

