TEMPS DE PASQUA, TEMPS DE SAGRAMENTS, DE
PREGÀRIES I DE TROBADES
Cal que posem en actiu i en visibilitat els motius d’esperança, pau i alegria
que ens dóna el temps de Pasqua.

el candeler

tel i fax 977 60 00 13
http://sjoan.valls.arquebisbattarragona.cat
a/e:sjoan.valls@arquebisbattarragona.cat
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S’ha de notar que, en la Santa Nit de Pasqua hem renovat la nostra fe en el
convenciment central de la nostra vida: Jesús, el Senyor i Germà nostre, està
aquí, amb nosaltres. Ho està en les nostres reunions i serveis realitzats en el
seu nom; està també en la celebració fraterna de es accions sagramentals en
les quals Ell ens alimenta i ens enforteix i està present en les expressions festives de la nostra comunió amb Ell i entre nosaltres.
Ell condueix la nostra història personal i la de tots els homes i dones, alliberats per la donació de la seva vida per amor. No és un personatge del passat ni
un producte de la memòria col·lectiva. No és una referència sentimental o ideològica. És Algú real, present i actiu, amb tot el poder salvador de Déu a favor
nostre, Amic dels pobres humans, que estem perduts enmig d’amenaces i foscors, de crisi moral i víctimes de la desesperança.
Però Ell no dorm ni ens té oblidats. Més que mai, com a Bon i Bell Pastor, ens
porta a les seves espatlles poderoses enmig de la tempesta, pels camins segurs
de la confiança en Déu Pare de perdó, de l’evangeli de la fraternitat solidària
amb els pobres, de la comunió eclesial dels fills i filles de Déu... cap a la llum
definitiva que ja apunta a l’horitzó. Adonem-nos-en i aquesta Pasqua s’omplirà de pau i de joia interiors. Això no és una autosuggestió col·lectiva ni un
missatge buit. És una proposta de Fe que la Mare Església ofereix als seus fills
i filles a la que ens adherim. Això transforma la nostra vida, la rellança amb
coratge vers el futur, li dóna solidesa, identitat i fidelitat.
El nostre Papa Francesc, bisbe de Roma i de l’Església Catòlica, en el seu primer missatge ho ha concentrat en tres paraules: caminar, edificar, confessar.
Caminar endavant sense por, edificar en aportacions positives d’amor i de servei i, sobretot i principalment, com a força de tot: confessar la nostra fe en Jesucrist. Custodiar el que Déu ens ha confiat pel creixement del Regne.
Josep Bofarull, rector

PROGRAMACIÓ DE LES ACTIVITATS DEL TEMPS
DE PASQUA...
...QUE ÉS TEMPS DE LA CELEBRACIÓ DELS SAGRAMENTS...
...perquè en els sagraments Jesucrist hi és present i actuant amb els seus
dons. No són rituals que l’Església inventa i imposa. Certament, els celebra la comunitat cristiana, però són accions salvadores que el Senyor ha
confiat a la seva Església, accions que tenen la mateixa eficàcia que les
que realitzava quan visqué entre nosaltres. Per mitjà de signes visibles i
paraules Jesús ens dóna el seu amor que és vida i força.
Celebració de la Santa Unció dels Malalts, en totes les Eucaristies del dissabte 13 i diumenge 14 d’abril. Les persones grans que la vulguin rebre
han de fer-ho saber per organitzar-la bé i preparar-la.
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Celebració de la Primera Comunió, els diumenges 19 i 26 de maig, a les 12 del migdia a sant Joan.
Celebració de la Confirmació, el diumenge 2 de juny, Festa del Corpus, a les 12 del migdia a sant Joan

...QUE ÉS TEMPS DE PREGÀRIES...
...en les quals la parròquia convida als seus membres a trobar-se amb el Senyor, doncs Ell ens assegurà
que on hi ha dos o tres o més reunits en el seu nom, Ell hi és present.
Cada dimecres, a 2/4 de 8 de la tarda, Estudi de l’Evangeli del diumenge
Dissabte 13 d’abril, pregària en grup, a la capella del Santíssim Sagrament
Dijous 30 de maig, a les 5 de la tarda, celebració del Corpus a la Residència Alt Camp
Diumenge 2 de juny, Festa de Corpus, exposició del Santíssim Sagrament, des de 2/4 d’11 fins a la 1
a sant Antoni; i des de les 5 de la tarda a sant Joan. A les 6 cant de les Vespres, a les 7 celebració de
l’Eucaristia, a les 8 sortida de la Processó fins a la Parròquia de la MD del Lledó, amb parada al Pati.

...DE TROBADES...
...ja que igual que una família o un grup d’amics: sinó es reuneix, els lligams de sang o d’amistat es van
afluixant, igual que els qui assumeixen junts un projecte social sinó animen les tasques en reunions sovintejades el projecte fracassa, igual que els qui s’agrupen per empènyer un ideal necessiten renovar-se
junts compartint entusiasme i esforç...També nosaltres, cristians, que formem part de la família parroquial, assumim el projecte de l’anunci de l‘Evangeli, volem ser testimonis de la fe i les nostres trobades
ens estimulen i ens fan compartir l’entusiasme quan aquest decau.

Diumenge 21 d’abril, 26a, Trobada Arxiprestal a Tarragona, en motiu de l’Any de la Fe
Al matí es participa de tres espais. A la tarda es visita l’obra de restauració realitzada en la Catedral i se celebra l’Eucaristia.
Els detalls dels horaris i programa de la Trobada en el full de mà.
Cal reservar plaça a l’autocar (8€), si es necessita: sortida a les 9 des de l’estació d’autobusos.
Despeses de la trobada i dinar (15€)

Data límit per reserves abans del 17 d’abril

Dia 1 de maig, Visita de la Sagrada Família
(organitzada per l’Agrupació de Confraries i Germandats de la Setmana Santa)
Sortida de l’estació d’autobusos a 2/4 de 9 del matí.
Els tiquets es poden adquirir a la parròquia, abans del 15 d’abril.
Viatge + visita + dinar adult: 30€
Viatge + visita + dinar infantil: 15€
Viatge + visita adult: 20€
Viatge + vista infantil: 10€

