SANT JOAN BAPTISTA, (el nostre Patró)
MODEL DE L’ESGLÉSIA
La Parròquia de sant Joan de Tarragona està a punt de dedicar la seva església després d’unes
importantíssimes obres de restauració total. Mn Jordi Figueras, el seu rector, m’ha demanat unes
ratlles per una publicació commemorativa. Crec que també ens poden servir a nosaltres ja que
compartim patronatge, i tantes altres parròquies de l’arquebisbat. La nostra festa major és ja molt
a prop i segurament aquest text ens hi pot preparar.
Josep Bofarull, rector de la Parròquia

el candeler

tel i fax 977 60 00 13
http://sjoan.valls.arquebisbattarragona.cat
a/e:sjoan.valls@arquebisbattarragona.cat
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Moltes vegades m’he preguntat perquè s’han dedicat tantes esglésies, parròquies i catedrals a sant
Joan Baptista… Després de les dedicades a Santa Maria, Mare de Déu, és, sense cap dubte, el
sant que en té més. Per començar l’Església Catedral del Papa, bisbe de Roma i bisbe de l’Església Universal, Sant Joan del Laterà.
Quan en moments senyalats i solemnes (Vetlla Pasqual abans de la benedicció de l’aigua i de la
renovació de les Promeses del Baptisme, abans de la ordenació de prevere, etc) cantem les lletanies dels sants, quan hem invocat Santa Maria i els sants àngels, el primer lloc de la invocació es
pel Precursor del Senyor. D’ell en el santoral litúrgic, cosa molt particular, se celebren dues festes: el seu naixement (24 de juny, amb Primeres Vespres i Missa de vigília!) i el seu martiri (29
d’agost).
No era del grup dels Dotze apòstols, no va ser seguidor del Senyor... i tot i amb això a la capçalera de moltes de les nostres esglésies hi trobem la seva imatge ferrenya d’home del desert amb
l’Anyell als braços que l’identifica.
I en aquest signe que indica de qui es tracta, hi trobo una possible explicació d’un tan ample patronatge.
Ens ho escriu l’evangeli de Joan (1, 35-37) quan ens ha parlat de la seva tasca a la vora del riu
Jordà, allà al desert: “L’endemà, Joan tornava a ser en el mateix lloc amb dos dels seus deixebles
i, fixant la mirada en Jesús que passava , va exclamar : Mireu l’anyell de Déu! Quan aquells dos
deixebles el sentiran parlar així, van seguir Jesús”. Ens ho subratllava un mossèn, superior del
Seminari Menor, en la meva infància com seminarista, Mn Lluís Grau, vallenc, que senyalant
amb el dit índex el cel ens repetia en llatí, que començàvem a aprendre, una i altra vegada: “Ecce,
ecce”, és a dir: “Mireu, mireu” recordant-nos que tenim el Senyor al cel.
Alguna vegada he repetit el que algú ja havia senyalat anteriorment en referència al nostre altíssim campanar de Valls: “El nostre campanar és el dit de Joan, el Baptista i patró de la parròquia i
de la ciutat, que ens senyala amunt, cap a on va la nostra vida fins a l’encontre definitiu amb Jesucrist”.
Segurament que l’Església de tots els temps, i també la d’ara, ha descobert en aquestes paraules
del Precursor el més essencial de la seva missió: senyalar a on es troba el nostre Salvador, Jesús.
Ajudar a fer camí cap a Ell. Indicar on ens podem trobar amb Ell: en l’Eucaristia, el l’aplec convocat en nom d’Ell que és l’Església, en el germà necessitat, en la construcció del seu Regne.
És el punt central de l’evangelització. “Evangelitzar és, primer de tot, testimoniar, d’una manera
senzilla i directa, el Déu revelat per Jesucrist en l’Esperit Sant. Testimoniar que en el seu Fill ha
estimat el món; que en la seva Paraula encarnada ha donat ésser a totes les coses i ha cridat els
homes a la vida eterna”.(Pau VI) “Ens ho preguntem amb confiat optimisme, encara que sense
menysvalorar els problemes. /o ens satisfà certament la ingènua convicció que hi hagi una fòrmula màgica per als grans reptes del nostre temps. /o, no serà una fórmula el que ens salvarà,
sinó una Persona i la certesa que ella ens infon: Sóc amb vosaltres!” (Joan Pai II) “Comunicar
l’Evangeli de Jesucrist és la missió principal de tota l’Església en un món que canvia i s’obre a
noves propostes de vida.” (Bisbes de Catalunya)
Això és que el va fer Joan i que li pertoca a l’Església. Afirmà “Jo no sóc el Messies”. A Ell “Jo
no sóc digne ni deslligar-li les corretges de les sandàlies.” El seu testimoniatge va ser creïble. El
seu capteniment, l’austeritat de la seva vida, l’estil de la seva paraula... no era per fer adeptes sinó
per encaminar-los al que havia de batejar amb el foc de l’Esperit. I quan hagué donat el seu testimoniatge, quan havia fet la indicació “mireu aquí teniu el Salvador, el qui lleva el pecat del
món”, desaparegué. Això li costà la vida...
És ben adient que l’Església i cadascuna de les seves comunitats, i també la de sant Joan de Tarragona en la renovada etapa històrica que inicia, sovint s’emmirallessin en el fill d’Elisabet, que
saltà d’entusiasme davant del nostre Senyor que ens ha visitat.
Núm. 111 -5 de Juny de 2011

CONFIRMACIÓ
Seleccionem de les cartes que els nois i noies han escrit al
Sr Arquebisbe, aquests fragments:
fragments
Estimat senyor arquebisbe: Li escrivim els nois i noies de 6é i de 4t d’ESO que aquest any rebrem el sagrament de la Confirmació, el proper dissabte 11 de juny.
♦Hola, em dic Jordi . Aquest any a catequesi m'ho he passat molt bé. Les Decennals de la Mare de Déu de

la Candela m'ho vaig passar molt bé. A la fotografia que ens va ensenyar el rector, estaves molt guapo.
Records. Jordi
♦Jo

sóc la Joana i volia parlar sobre els anys que porto a catequesi. Aquest és el 5é any que en fem, i I'últim.
Quan érem petits hi havien més grups i ara ja fa tres anys que som molts menys. Ara aprenem coses molt diferents. He fet molts amics i amigues. Tinc ganes de fer la confirmació. Joana.

♦Hola, sóc el Xavier i et vull dir que aquest any he viscut les meves primeres Festes Decenn als amb con scièn cia i h an estat molt emocion ants. Xavier
♦Hola,jo sóc l'Anahí i li volia parlar sobre el meu bateig. Jo tinc dotze anys,i fa poc que em vaig bat ejar. Va ser un
d ia molt important, qu e n i la meva família n i jo no oblidarem mai. Falta poc perquè arribi el dia de confirmar-me, i en tinc moltes ganes. Anahí
♦Hola.

Em dic Ignasi i tinc 12 anys. De les Decennals me’n han quedat molt bons records sobretot de la processó que va ser
molt bonica amb les llums. Aquest any m'ho he passat molt bé a catequesi. Tinc moltes ganes de rebre la Confirmació. Ignasi

♦Sóc

l’Octavi i tinc 16 anys. Fa dos anys que vaig començar la catequesi de Confirmació. Penso que la fe cristiana en ensenya a estimar-nos el uns als altres, a perdonar, ser generosos, cuidar el malalts, ajudar el pobres i necessitats, ser educats,
etc. En definitiva a ser bones persones i saber conviure en una societat cada cop més fragmentada. Són uns valors que espero no perdre mai. Gràcies. Octavi

♦Em

dic Marc. Seguint el model dels meus pares, he decidit endinsar-me en el camí de Déu i confirmar-me per tal d’augmentar la meva fe i poder compartir-la amb el meus companys i persones les quals estimo. La confirmació serà un gran
pas en la meva vida, ja que de la mateixa manera que vaig creixent en la vida real, intento que creixi la meva vida de fe,
perquè és molt important en la vida del cristià. Marc

♦Em

dic Pau i tinc 16 anys. Després de dos anys de catequesi ha arribat l’hora de la Confirmació. En aquests dos anys he
après coses noves sobre la religió cristiana, he passat molts bons moments i he viscut moltes experiències, com per exemple, l’estiu passat vaig anar a fer el camí de Santiago. Ara només espero la cerimònia del dia de la Confirmació. Pau

♦Hola,

sóc la Marina i tinc 16 anys. El proper dia 11 rebré la Confirmació. L’amistat és un valor molt important de la vida. La
meva família m’ha ensenyat a tenir una vida cristiana activa, participant en les activitats parroquials. Penso que hem de
tenir a Jesús i al Pare, sempre molt presents, ja que sabem que sempre són presents en nosaltres. En el futur m’agradaria
educar el meus fills en la fe. Marina

♦Jo, Nerea, em confirmaré el dia 11 de juny. La raó per la qual em confirmo és per seguir Jesús. La meva vida és una rutina i
a voltes em costa trobar l’espai de pregària, però em vull confirmar. Nerea
♦Sóc

Guillem i el proper dia 11 vull rebre la Confirmació. He assistit amb altres joves cristiana la peregrinació a Santiago
que va organitzar la PEJ l’estiu passat i m’agradaria poder repetir experiències semblants. Tinc ganes de rebre el sagrament
de la confirmació per poder decidir per mi mateix ser cristià i que no m’ho imposin. No m’avergonyeixo de ser cristià. Guillem

♦Em

dic Josep Mª i estudio 4rt. D’ESO. M’agrada el teatre, la processó i assistir a la missa que van fer per Xavi Tondo.
Josep Mª

♦Em

dic Daniel. M’agrada fer la confirmació per estar més prop de Déu; perquè era una il·lusió de la meva àvia que és morta, i aquest dia la recordaré. Daniel

♦Sóc

l’Eduard. Aquest estiu , junt amb altres joves, vaig coincidir amb vostè al Camí de Santiago i es per això que vull que
em confirmi. En aquests anys de preparació en han ensenyat, hem repassat, ens han fet veure el mal que hem pogut fer i

seguir la vida de Jesucrist. Eduard
Jo, Josep Mª tinc 16 anys. Si tot va bé, el dia onze em confirmaré. Possiblement ens vàrem conèixer l’estiu passat al Camí de
Santiago. Jo anava amb el grup de la Laia i altres nens que també és confirmaran aquest any. M'agradaria que d’aquí a la
confirmació no tingués cap entrebanc que m'impedís de rebre el dò de l’Esperit Sant. Josep
♦Jo,

Nil, el dia 11 de Juny em confirmo juntament amb el meus companys d'aquests últims dos anys. Així que, convençut
vaig començar a anar a catequesi de confirmació on ens van ensenyar com actua un cristià. Sóc conscient de que renovaré
les promeses del baptisme i podré rebre l’Esperit Sant, i així ser totalment un cristià. Nil

♦A mi, Daniel, m’agrada rebre la confirmació per ser un bon cristià i per tenir Jesús al cor.Sóc de l’Equador i estic molt content d’estar aquí. Daniel

≈ CALENDARI D’ACTIVITATS ≈
Diumenge 5 de juny, Diumenge de l’Ascensió,
des de les 11 Dia de les Famílies dels infants de Catequesi, de fi de curs, amb visita a llocs especials de sant Joan.
Lliurament dels pòster de les Benaurances als de 5è curs i del Credo als de 6è curs.
Diumenge 5 de juny, a 2/4 de 6 de tarda, a Cornudella, ordenació de prevere del diaca Mn. Miquel Castillejo.
Dissabte 11 de juny, dia de la Pentecosta, a les 8 celebració de la Confirmació.
Des de les 7, a la capella dels Dolors, vetlla de pregària.
Diumenge 12 de juny, Trobada Diocesana de Catequistes, a Cambrils.
Dijous 16 de juny, a 2/4 de 9 del vespre, reunió del Ple del Consell Pastoral.
Divendres 17 de juny, a 2/4 de 6, al Col·legi del Cor de Maria, trobada de fi de curs dels voluntaris de Càritas de
Valls i l’Alt Camp (Eucaristia i berenar).
Dilluns 20 de juny, a les 8 del vespre, trobada de fi de curs dels catequistes (reflexió, pregària i sopar)
Dijous 23 de juny, a les 5 de la tarda, a la Residència de l’Alt Camp, festa de Corpus (Eucaristia i processó)
Festa Major de Sant Joan:
dijous 23, a les 8, Eucaristia; a les 10 de la nit, Cant de les Completes,
divendres, 24, a 2/4 de 12, Ofici Solemne
Diumenge 26 de juny, Festa de Corpus: celebracions de l’Eucaristia com cada diumenge. A totes, col·lecta
especial per Càritas.
A sant Antoni, Exposició del Santíssim Sagrament, des de les 11 fins a la 1 del migdia.
A sant Joan, Exposició del Santíssim Sagrament des de les 4 fins a les 7 de la tarda.
A les 6, cant de la pregària de Vespres. A les 7, celebració de l’Eucaristia. A les 8 sortida de la Processó fins
a la Parròquia del Lledó.
Dissabte 16 de juliol, a les 10, celebració de l’Eucaristia al Carme.
A les 8 de la tarda, l’arquebisbe celebrarà l’Eucaristia en la festa de la Mare de Déu del Carme, després de la qual
es farà el reconeixement i el comiat de la Comunitat de Carmelites del Monestir de la Presentació (del Portal
Nou)
Del 12 al 14 d’agost, acollida de joves de Molfetta (Itàlia) que van de camí cap a Madrid, per la Jornada Mundial
de la Joventut

HISTÒRIA DEL RELIQUIARI DE LA SANTA ESPINA, QUE LES CARMELITES DEL MONESTIR DE
LA PRESENTACIÓ, DEIXEN A LA PARRÒQUIA DE
SANT JOAN.
JOAN
Era un record familiar del pare del Rey de Xipre, Don Pere de
Lusiñan, que es va casar amb Eleonor Maria d'Aragó.
Després de la tràgica mort del seu espòs, el 1382, quan el seu
fill arribà a la majoria d'edat, la reina Eleonor abandonà Xipre,
per retirar-se a Catalunya, la seva terra natal, rebent del Rei
Pere IV la jurisdicció sobre la Vila de Valls que ell exercia ab in
-diviso amb l’Arquebisbe.
Així que arribà a Catalunya, s’establí a Valls escollint per residència el Castell de l'Arquebisbe que el convertí en una vertadera cort. Descontents el vallencs amb el comportament de la
Reina, es revoltaren i armats envaïren el Castell assassinant al
seu majordom, Bonanato de las Guarres. La reina, profundament afectada, fa donació de les seves joies, casulla, dalmàtica i
Santa Espina amb el seu reliquiari al Convent del Carmelites, i
abandonant la Vila, es refugià a Gratallops.
Quan la Reina Eleonor abandonà la Vila, els frares carmelites posaren a veneració la Santa Espina, que era
adorada amb fervor pels fidels.
Al març del 1821, amb uns fets que feien preveure una
possible guerra civil, els Carmelites amagaren, a l'Hort
del Carme, la Santa Espina entre altres objectes de culte, Al 16 d'abril són exclaustrats de Valls el frares caputxins i el franciscans, no així la Comunitat de Carmelites. El 27 de juliol, els varen expulsar pacíficament
de la Vila i aquest mateix dia, el Carmelites feien donació de la Santa Espina a les Religioses Carmelites de
l'Antiga Observança, del Convent de la Presentació
Compliren fidelment la voluntat de Eleonor Maria,
fent donació també, a les religioses, d'objectes sagrats,
robes, llibres, mobles i objectes de valor entre les
famílies dels pobres. D'aquesta manera, els Carmelites
abandonaren, per sempre, la Vila de Valls.
El 10 d'agost del 1835, amb una precipitada invasió del
convent, la Santa Espina és amagada per les religioses i
al 1926 durant la visita que feu al Convent de les Carmelites el Cardenal-Arquebisbe, doctor don Francesc
d'Asís Vidal i Barraquer, coneixedor dels incidents que
havia sofert la Santa Espina, ordenà a las religioses que
no és venerés públicament.
El 21 de juliol del 1936, les Religioses treuen del Convent alguns objectes del culte i els amaguen en domicilis particulars de les famílies vallenques i el reliquiari
de la Santa Espina, queda amagat en una casa de Portal
-Nou
A mitjans de 1940 las Religioses recuperen la custodia
de la Santa Espina. I desde juny de 1948, és podia veure en les tradicionals visites als monuments, al nou
Convent i Capella de la Plaça de Portal Nou,al seu altar
major, amb el seu corresponent reliquiari.

L'Associació Bíblica de Catalunya,
que s'apunta al servei d'investigar, propagar i
viure la Paraula de Déu, organitza —des de
l’estiu del 74— uns cursos de Bíblia oberts a
tots aquells que desitgin conèixer i endinsar-se en les Sagrades
Escriptures.
Amb aquests cursos pretenem oferir un mètode d'estudi que ens
ajudi a fruir de la Paraula, a viure més a fons la nostra fe i a comunicar-la als altres. Creiem que tan sols amb el coneixement de
la Paraula i l’ajut de l’Esperit Sant farem una Església més dinàmica, una Església de conviccions fermes, sempre conscient i
compromesa, una Església viva i present en el món.
Els Cursos Bíblics que us presentem formen part d'un cicle de
sis cursos amb els quals hom adquireix una visió global dels
escrits de la Bíblia. No cal seguir per ordre els cursos.
INSCRIPCIONS I INFORMACIÓ
Cal fer-les abans del 23 de juny a:
Parròquia de St. Joan Baptista de Valls, tel 977600013
Institut St Fructuós, tel 977233833
jbofarull@arquebisbattarragona.cat
Import de la inscripció:
- Matrícula: 1 Curs, 30 €; 2 Cursos, 50€
PROGRAMA D'AQUEST ESTIU

 MATÍ: NOU TESTAMENT
L'EVA GELI SEGO S SA T JOA
- L'Evangeli de Joan: un evangeli diferent
- Els signes: la tradició dins l'evangeli
- Diàlegs i controvèrsies
- El quart evangeli: el procés contra Jesús
- Jesús com a centre de l’Evangeli
- Jesús, el revelador del Pare
- Jesús envia el Paràclit
- Els deixebles i la fe
- Els jueus i la incredulitat
- Actualitat del quart evangeli,
Professor: Joan Ferrer

 TARDA: ANTIC TESTAMENT
PROFETES POSTERIORS -1‑
‑
- El profetisme d'Israel
- Les formes dels oracles profètica
- Osees i Amós
- Miquees i Sofonies
- Oracles més importants de Joel i Habacuc
- Jonás
- Zacaries i Malaquies.
Professor: Josep Luís Arín
LLOC: Seminari de Tarragona
HORARI: - MATÍ: de 9.30 a la 13.00
- TARDA: de 4.00 a 7.30

