És el de sempre, perquè durant aquestes quatre setmanes l’atmosfera comunitària i familiar s’amara de desitjos mai aconseguits del
tot i sempre vius, d’esperances on s’hi barregen les decepcions i els
convenciments, de pregàries i de cants pels quals s’expressa la força
interior de la fe en el Senyor que està present en el camí de la història.
Però l’Advent de Santa Maria enguany és nou, és prejubilar. El mes
d’Advent i les dues setmanes de Nadal ens conduiran a la porta de
l’Any Jubilar, que se’ns ha concedit pel Centenari de la Coronació de
la Mare de Déu de la Candela. Diumenge 29 de novembre, primer dia d’Advent. Divendres 25 de desembre, Nadal de Nostre Senyor Jesucrist. Diumenge 24 de gener, obertura de l’Any
del renaixement espiritual de la vida,
de la pregària, de la reconciliació i solidaritat, de l’adhesió a Jesucrist, de
la revitalització de les nostres comunitats parroquials.

el candeler

tel i fax 977 60 00 13
http://sjoan.valls.arquebisbattarragona.cat
a/e: sjoan.valls@arquebisbattarragona.cat

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

Recomencem l’Advent, nou i alhora el de sempre.

L’Any Jubilar vol ser una preparació espiritual intensa i extensa de
les Festes Decennals de 2011. Maria, la santa Mare de Déu, és el
punt de referència, com a mestressa de la fe i de la pregària, com a
estel que indica a on hi ha la Llum del món que és Jesucrist, com a
fonamentadora dels valors que han anat edificant la nostra ciutat.
Per tot això aquest Advent ha de ser diferent del dels anys passats.
Deixem que la Paraula de Déu de les celebracions d’aquests dies oxigeni les nostres vides massa tancades en el desànim i en la dimissió.
Obrim el nostre cor massa replegat en el nostre benestar material
insolidari. Descobrim dins nostre la presència de l’Esperit del Senyor
que fa renéixer i que fecunda el nostre treball pacient i esforçat per
la construcció de la pau a la nostra terra.
Josep Bofarull, rector de la parròquia.
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TINC ESPERANÇA EN EL FUTUR...
(Hem demanat a unes quantes persones la seva resposta a la pregunta sobre els motius de fons que tenen per
esperar i per seguir endavant. Això és el que ens han contestat. Et identificat amb alguna resposta?)
 perquè en aquest món també hi ha molta gent que treballa sense egoisme.
 perquè hi ha moltes persones que es preparen i treballen per que els joves siguin millor,
 perquè gràcies a Jesús -vida, gestos, paraules, mort i resurrecció- he posat la meva vida en les mans de Déu:

la meva, la dels meus, la dels qui pateixen, la de la humanitat sencera,... també quan faig -fem- el mal. I amb
una confiança infinita: la meva -la nostra- història trobarà en Ell la plenitud, en una Bondat i en un Amor sens
fi, molt més gran que el nostre dolor i el nostre pecat.
 Perquè m'ajuda més que no pas ser pessimista; quan he intentat afrontar algun repte sense esperança, jo ma-

teix he estat un inconvenient afegit a la dificultat que he hagut d’afrontar, per això dic que prefereixo tenir
esperança en el futur... per no complicar encara més les coses.
 perquè estic plenament convençuda que mai estem sols.
 perquè crec que Jesús és el Fill de Déu, que ha donat la seva vida per mi i que pels mèrits de la seva resurrec-

ció, un dia, podré participar de la glòria eterna.
 perquè veig els meus fills amb valors i actituds positives.
 perquè sense esperança el futur no té sentit.
 perquè ens hauria d’aportar un món millor.
 perquè serà millor que l'avui! Perquè podem fer possible que canviïn les coses, des de les més petites fins a

les més grans, si ho fem tots junts. Perquè som instruments per un món nou!
 Ad absurdum..... Sense esperança no es pot viure; cal trobar motius per esperar, hi han de ser, malgrat tot...
 perquè els meus fills són responsables, compromesos i positius i d'ells és el futur.
 perquè crec que malgrat tota la maldat que hi ha en el món, la bondat està profundament arrelada en el cor del

homes. I perquè Déu Amor no deixa mai al home desemparat del tot.
 perquè crec en les persones i perquè crec que ningú vol el mal directament. Tinc esperança en el futur perquè

la gent, quan veiem que les coses van malament, ens esforcem a lluitar mitjançant l’ajut del que sigui, reunions, teràpies, conferencies, recessos, oracions, i ens conscienciem de la realitat, per tant, si tothom actua així,
el futur serà millor. Hem de tenir esperança.
 perquè tinc gent que m’estima.
 perquè crec en la bondat de les persones.

 tal com està tot, tinc esperança en el futur perquè tinc fe, i crec en Déu.
 perquè els homes poden millorar-lo.
 En el terreny personal, mentre tingui coneixement de que encara soc per aquí, la meva evolució i la dels meus

amics, en termes d'esperança, és positiva. Penso que encara vaig millorant la meva actitud vers el proïsme i
noto que als meus parents i amics els passa el mateix, tot i que en molts d'ells hi noto una mica d'alarma referida principalment als valors que decauen.(...) Mes enllà del moment de la mort, no em ser imaginar el món
en el que continuaré existint, perquè mai he tingut aquella fe de la meva dona que fins i tot semblava que tenia dibuixada la habitació i les figures que l’estan acompanyant.
(...) En el terreny comunitari, la meva visió és prou diferent. Sempre he tingut una visó optimista de la marxa
de la humanitat en un sentit de millora continuada. No és, només, la millora dels bens materials, tant evidents
en el nostre primer món que tant han millorat el nostre benestar, sinó en els altres valors que estan en la ment
de tothom, i son més transcendentals: escoles por a tots, sanitat, subsidi d'atur, millora en la prevenció de riscos catastròfics,etc. Déu vol que l'home sigui culte, perquè només la cultura el farà lliure. Però tots aquest
avenços tenen certs matisos nebulosos turbulents (el poder atòmic, la superpoblació) i aquí si que hem d'aferrar-nos a l'esperança de que l'home, la humanitat sabrà escollir en cada ocasió la millor sortida als problemes
que se li vagin presentant. (...)
 perquè em permet créixer moral i espiritualment.
 perquè com ha cristià em sento cridat a ser positiu, hi ha molta feina a fer i tot plegat es engrescador.
 perquè crec que la autenticitat ens obre la possibilitat de l'alegria enmig dels reptes i desenganys del món.
 perquè hi ha moltes persones que treballen en positiu per la humanitat.
 perquè crec fermament amb l’existència de Déu tant en el cel com en la terra
 perquè estic educant, conjuntament amb molt més gent, a nens i nenes, nois i noies en la llibertat, la pau, va-

lors com el respecte, l'amor... per tal que el dia demà siguin persones compromeses.
 perquè cada nou dia ens planteja nous reptes que engresquen i ens esperonen a donar-hi una resposta, a pren-

dre un posicionament, es a dir, a "dir-hi la meva" ...des del convenciment de poder fer-hi quelcom, encara que
sigui una cosa molt petita... o si més no, a estar-hi, a ser-hi... a estar a l’abast de persones i de circumstàncies
que pot ser en un moment o altre demanaran d'una aportació meva més concreta, de la meva visió, de la meva
reflexió... I amb aquesta senzilla presència, amb aquesta senzilla aportació i compromís puc ajudar a construir
un Món "una mica millor" del que era ahir, del que ha estat avui...
Ara bé, sense oblidar que ho dic i ho visc, des de la Fe, des del sentir "quotidianament" l'Amor que Déu em
té i aquest Amor no me’l puc quedar, m'empeny a compartir-lo amb altres... en aquest exercici i vivències
"sento" l'escalf de la "germanor" que esdevé comunitat que avança vers la "Terra Promesa", tot superant les
dificultats, però el camí, encara que sovint dur, esdevé esperançat preàmbul!!!
 perquè sempre després d'una baixada per molt llarga que sigui, ve una pujada; perquè després de la nit, surt el

sol; perquè després de l'hivern torna la primavera; perquè tots som humans i canviem i perquè hem de pensar
o al menys ho intento, que tot el que fem ho fem per a bé, encara que no ens ho sembli.

≈ CALENDARI D’ACTIVITATS

de desembre

≈

 Els dissabtes, a les 8 del vespre: pregària de Vespres i celebració de l’Eucaristia
 Dijous, dia 3, a 2/4 de 9 del vespre, a la sala d’actes de la Residència Santa Teresa: Conferència: L’Any
Jubilar, conèixer el passat per comprendre el present, pel Dr Joan Galtés, historiador i vicari episcopal
de Barcelona.

 Dilluns 7, a les 9 del vespre: Vetlla de Pregària a la Immaculada Concepció.
 Divendres 11, a les 5 de la tarda: celebració de l’Eucaristia a la capella de l’hospital.
 Xocolatada solidària per Càritas, organitzada pels nois i noies de Confirmació.
Dissabte 12, de 10 a 2 del matí i de 5 a 8 de la tarda.
Diumenge 13, d’11 a 2 del matí i de 5 a 8 de la tarda.

 Diumenge 13, a les 6 de la tarda: Concert de Nadal pel Cor “Ciutat de Tarragona” a benefici de la restauració de la capella de la MD de la Candela.

 Dijous 17, a 2/4 de 9 del vespre, a sala d’actes de la Residència Santa Teresa:
Conferència: L’Any Jubilar, un regal de Déu que cal viure, pel Dr Rafel Serra,
delegat diocesà de Litúrgia i rector de la parròquia de Crist Rei de Reus

 Dissabte 19, a les 4 de la tarda, a de la rectoria de sant Joan: 3r tema del curs “Trobar-se en la fe”.
 Dissabte 19, tarda: arribada de la Llum de la Pau al Cau.
 Dissabte 19, a 1/4 de 8 de la tarda, a la capella dels Dolors: inauguració de l’exposició “Flor de febrer”
d’iconografia de la Mare de Déu de la Candela.

 Dissabte 19 i diumenge 20, a totes les celebracions de l’Eucaristia: benedicció de la imatge del Nen Jesús
dels pessebres de casa nostra.

 Dilluns 21, a les 8 del vespre, a sant Joan: celebració comunitària de la Penitència.
 Dimecres 23, a les 10 del matí, a sant Antoni: celebració comunitària de la Penitència.
 Dijous 24, des de les 7 de la tarda, a sant Antoni: celebració individual de la Penitència (Confessions)

CELEBRACIONS DE L’EUCARISTIA DE NADAL
Dijous 24:

a 2/4 de 6 de la tarda, a la Casa Monserrat Cuadrada
a les 8 del vespre, a sant Antoni
a les 12 de la nit, Missa del Gall, a sant Joan

Divendres 25: a 2/4 d’11 del matí, a sant Antoni
a les 12 del migdia, Ofici Solemne de Nadal, a sant Joan
a l’1 del migdia, al Sagrat Cor, dels Pisos Clols
a les 7 de la tarda, al Carme
A totes les Misses: Col.lecta per Càritas i per les despeses de l’Any jubilar

