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PARRÒQUIES DE SANT JOAN, SANT ANTONI I MARE DE DÉU DEL CARME-VALLS

Cada any el temps de Pasqua ens dóna la oportunitat de captar signes de la
presència del Senyor Ressuscitat entre nosaltres. Són els sagraments confiats per Ell a la seva Església, pels
quals ens arriben els seus dons. Valorem-los. Participem-hi espiritualment joiosos per l’acció salvadora
que el Senyor realitza a favor de
tants germans i germanes, infants,
joves i ancians. I sobretot per l’Eucaristia de cada diumenge, el moment més important de la setmana:
paraula que il·lumina i pa de Vida,
necessaris per mantenir-nos fidels al Baptisme i a Jesucrist.
També aquest és el temps de l’any, set setmanes, per compartir la gràcia que
Déu ens ha fet de pertànyer a la gran família que és l’Església. Ja ho sabem
que, per les limitacions i infidelitats dels seus membres que som nosaltres, no
acabem de ser mai del tot tal com Jesús vol. Però adonem-nos i estiguem contents del molt que hem rebut d’aquesta Mare en la fe que és l’Església, la que
està estesa d’orient a occident i del nord al sud, i també
la nostra propera l’Església de Pau i de Fructuós. Aquest
Candeler recull una bona colla d’opinions personals positives d’aquesta pertinença.
 Hi tinc una família que m'estima.
 En la comunitat puc estimar i ser corresposta.
 M’ensenya a gaudir amb intensitat dels petits grans
moments de la vida.
 Hi he trobat la generositat i el compromís que ens
mouen a sortir de casa per compartir l’esforç comú de
treballar per la caritat. També la satisfacció i la tranquil·litat d'intentar viure la vida senzillament, on el
que més importa és saber trobar sentit al "facis la
vostra voluntat".
 L’Església m’ha donat la fe i junt amb els pares i el
marit m’ha ajudat a conèixer Jesús.
 Hi puc participar de l’Eucaristia i saber que Déu Pare
m’escolta.
 Una vida compartida amb els germans, viscuda de cara
els altres, principalment amb els familiars, procurant passar els valors que
ens dóna la fe alimentada pels sagraments.
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 M’ensenya a ser coherent amb la vida de fe en la qual em van educar els meus pares i que he anat
alimentant amb els Sagraments i la convivència amb els altres creients.
 Participant de l’Eucaristia i celebracions litúrgiques sento una gran pau interior que em dóna la felicitat.
 Quan vaig a l’església em fa sentir en pau i amor amb mi mateixa i amb els altres. És el lloc ideal per
la pregària i la reflexió.
 Puc continuar dins l’Església fidelment.
 La força per acceptar el que em passa a la vida, amb alegria.
 Aquí he descobert que estimar i ser estimat és camí de la felicitat.
 L’Església fa una tasca constant i generosa a favor dels immigrants i desemparats.
 La gran i ampla tasca social de tants i tantes voluntaris.
 L’esperança que rebo dins de l’Església.
 Dins la comunitat m’hi trobo bé i m’he sentit acompanyat, especialment en circumstàncies dures de
la meva vida.

Temps de Pasqua, temps de celebracions de sagraments i de trobades eclesials.
 Diumenge 19 d’abril : TROBADA ARXIPRESTAL DE CRISTIANS, a Vila-rodona. Des de 2/4 d’11 del

matí. Cal fer la reserva del dinar a la llibreria de sant Joan.
 Dies 24, 26 i 27 d’abril, a les 19, al Carme: Triduum a la Mare de Déu de Montserrat.
 Diumenge 26 d’abril: dia de les famílies. La Missa de les 12 la presidirà el sr Arquebisbe, tot comme-

morant els 150 anys de la fundació de la Congregació de la Sagrada Família d’Urgell.
 Dissabte 2 i diumenge 3 de maig, a totes les Eucaristies: celebració de la Santa Unció dels Malalts.
 Dissabte 16 de maig, a la rectoria de sant Joan, des de les 10 : trobada de «Tarragona missionera »
 Diumenges 17 i 24 de maig, a les 12 : celebració de la Primera Comunió.
 Diumenge 31 de maig, des de les 11: Trobada de fi de curs de la Catequesi d’inf-

ants.
 Diumenge 14 de juny : Festa de Corpus. A les 19: celebració de l’Eucaristia i Pro-

cessó.
 Diumenge 21 de juny, a les 12 : celebració de la Confirmació.

