Visita pastoral a les Parròquies de sant Joan,
sant Antoni i la Mare de Déu del Carme
Resolució 124 del CONCILI PROVINCIAL TARRACONENSE

el candeler

tel i fax 977 60 00 13
http://sjoan.valls.arquebisbattarragona.cat
a/e:sjoan.valls@arquebisbattarragona.cat
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“El Concili disposa que la visita pastoral s’adapti als requeriments i a les situacions d’avui i sigui un moment fort i dinamitzador de la comunió i de la missió
d’una Església local. Que en cada diòcesi es prepari juntament amb els preveres del lloc o amb els de l’arxiprestat; al seu torn, els preveres la prepararan
amb els respectius consells de pastoral”.

La Visita Pastoral de l’Arquebisbe Jaume és un esdeveniment eclesial,
esporàdic i històric, amb unes finalitats molt concretes. Per una banda el
Sr Arquebisbe té la oportunitat de conèixer d’aprop i en detall les nostres
parròquies i tota l’acció pastoral. A més ve a nosaltres per escoltar-nos i
també per donar-nos el seu missatge com a pastor i el seu encoratjament.
Per la nostra part ens ha d’ajudar a prendre consciència que som una
Comunitat de l’Església de Tarragona, que participem en la seva missió
evangelitzadora en un territori i a unes persones, per la nostra Comunió
amb aquesta Església, presidida en la Caritat per l’Arquebisbe Jaume. Els
preveres som enviats per ell a les parròquies, per tant hem d’exercir el
nostre ministeri units a ell i sota el seu mestratge i primera responsabilitat.
En ocasió d’aquesta Visita Pastoral oferirem un material de reflexió sobre aquests punts, que es podrà a treballar a casa o en grup en reunió periòdica.
El Sr Arquebisbe assisteix a tots els actes aquí ressenyats: és la seva Visita.

Setembre
18 diumenge
A 2/4 de 7, a la parròquia MD Lledó, Inici de la Visita Pastoral
Cant de Vespres.
Reunió amb els rectors i tots els membres dels Consells Parroquials i Arxiprestal.
Tothom és convidat a participar en la Pregària de Vespre pel fruit
especial d’aquesta Visita Pastoral a les parròquies del nostre Arxiprestat

24 dissabte
De les 5 a les 7, Assemblea General de la Parròquia (amb tots els
membres del Consell Parroquial i les persones que participen en serveis i
grups), a la sala gran del 2n pis de la rectoria
Tothom hi és convidat, i són convocats els membres del Consell i totes
les persones que participen en els serveis i grups.

Octubre
2 diumenge
Solemne Estació inicial.
A les 11: Trobada amb les famílies de la Catequesi
A les 12 Celebració de l’Eucaristia, enviament de tots membres dels serveis,
contacte personal amb tothom.
Aquest és l’acte més important de la Visita Pastoral.
Les celebracions de l’Eucaristia de les 10,30 a sant Antoni i de
l’1 al St Cor, queden suprimides.
2/4 de 2, dinar amb els catequistes i sobretaula, a la
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rectoria

3 dilluns
A les 11, a la Residència Sta Teresa, Eucaristia, contacte amb els residents i vista a la Comunitat de Carmelites Missioneres Teresianes
A l’1, salutació a l’alcalde de Valls, a l’ajuntament i reunió de treball.
A 2/4 de 5: Càritas: intercanvi amb els responsables dels projectes, contacte amb els acollits, trobada amb
tots els voluntaris
A les 9: reunió amb totes les juntes de les Confraries i Germandats de Setmana Santa i de l’Agrupació
6 dijous
A les 6 de la tarda, reunió de reflexió amb tots els adults de tots els grups que fan formació.
A 2/4 de 8: Conferència del Sr Arquebisbe a l’Institut d’Estudis Vallencs amb el tema “Com parlar de
Crist, avui i en aquesta societat”. Després contacte amb el president de l’IEV i junta de govern.
7 divendres
A les 12, a la Residència de l’Alt Camp, Eucaristia, contacte amb els residents, trobada amb l’equip directiu.
Des de les 5, a la rectoria, rep visites de grups i particulars, que ho demanin amb antelació.
Totes les persones o grups que vulguin tenir un contacte especial amb el Sr Arquebisbe ho
podran fer en aquesta estona, al despatx de la rectoria de sant Joan.
A 2/4 de 7 de la tarda, presència a la Catequesi amb els nois i noies de 4t, 5è i 6è curs i 1r d’ESO de Catequesi. Després, reunió amb el grup de joves de la parròquia.
10 dilluns
Des de 2/4 d’11: Visita als malalts a casa seva el matí i a la tarda, segons convingui.
El Sr Arquebisbe passarà a visitar i a donar la Comunió a les persones a les que
d’ordinari ja la reben. Oportunament avisarem de l’hora aproximada d’aquesta visita.
A les 4 , al Col·legi del Cor de Maria:
contacte amb els alumnes d’ESO i reunió amb el claustre de professors.
Sortida per visitar l’església de Miramar i a l’església del St Cor en el barri dels Pisos de Clols.
Visita a la Comunitat de Religioses Missioneres Cor de Maria
13 dijous, a la parròquia de St. Antoni
A les 10, Eucaristia, exposició del Santíssim,
Aquest dia que el Sr Arquebisbe celebra l’Eucaristia a sant Antoni, seria molt convenient
que les persones de la parròquia el vinguessin a saludar
Visita a malalts a casa seva.
Visita la parròquia de la Mare de Déu del Carme i a la capella del Roser
Visita a la Comunitat de les Missioneres Filles del Cor de Maria
A les 4, visita al Pius Hospital i contacte amb el director i l’equip directiu.
A les 5, celebració de l’Eucaristia a la capella de l’hospital i visita a malalts del sociosanitari.
Visita a la Comunitat de Germanes de la Sagrada Família.
23 diumenge, Festa de Santa Úrsula
A 2/4 de 12 Eucaristia. Diada Castellera a la plaça del Blat.
31 dissabte, a 2/4 de 6, a la Casa Monserrat Cuadrada, Eucaristia, salutació als residents i reunió amb l’equip directiu

Novembre
1 dimarts, Festa de Tots Sants
Parròquies de Valls, a les 5 tarda, pregària pels difunts al cementiri.

Gener 2012,

29 diumenge

Alcover, 25ena. Trobada Arxiprestal de cristians, trobada matinal, dinar, i a la tarda celebració de
l’Eucaristia presidida pel Sr Arquebisbe , cloenda Visita Pastoral

