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L’Església sempre ha honorat aquells fills i filles seus que han estat
capaços de donar la vida per Crist. En totes les èpoques històriques
els ha venerat amb un culte especial, ja que, per la seva valentia, en
ells s’han complert les paraules de Jesús: “Ningú no té un amor més
gran que el qui dóna la vida pels seus amics”. Jesús ho havia fet. Ells
també.

a/e:sjoan.valls@arquebisbattarragona.cat
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Celebració de les beatificacions dels màrtirs del segle
XX : perquè el goig sigui complet cal el perdó!

Les situacions històriques, en les quals s’han encès les persecucions
contra els cristians, sempre han estat complexes i carregades de connotacions polítiques. En l’imperi romà els cristians eren acusats de
rebel·lió i de sedició contra l’emperador que ells no reconeixien com
a diví. Avui, en països on governen musulmans fonamentalistes els
cristians són acusats d’atemptar contra la religió de l’estat i per tant
d’anar contra la llei establerta.
Els nostres màrtirs assassinats durant la nostra guerra fratricida de
1936 tenien les seves idees i defensaven causes que creien justes, i que
han de ser respectades pels qui se senten i són demòcrates. No oblidem, en tot cas, que el tràmit per la seva beatificació ha assegurat documentalment el seu esperit pacífic, la seva actitud perdonadora.
Una altra qüestió diferent, però evidentment connectada, és el capteniment de la major part dels bisbes (no de tots!) durant la guerra civil
i durant la dictadura franquista. Un capteniment que ara, amb la perspectiva que ens dóna el temps passat i sense els condicionaments
d’aquella situació sagnant i confusa, podem pensar que va ser equivocada. Els homes d’Església, com tothom, s’equivoquen, a vegades
col·laboren en repressions injustes, es polititzen a favor de règims
inhumans, s’aprofiten de privilegis que els allunyen dels criteris evangèlics...Per tot això, els homes d’Església hem de demanar perdó, i
amb més motiu i amb més humilitat que els altres, perquè som deixebles del Crist. La memòria es purifica amb el perdó, la reconciliació i
la justícia. Només per aquesta camí es construeix una convivència
fraterna basada en l’amor. Nosaltres, els cristians, amb tots els homes
i dones de bona voluntat, en tenim una primera responsabilitat. Ens
ho demana el seguiment de Jesucrist. No ens sàpiga greu que els altres ho esperin i ens ho demanin. Si ho fan. és que, de fet, consideren
que en tenim el deure. I en això l’encerten.
Que significatiu seria que l’acte penitencial, amb el que començarem
la celebració del diumenge 13 d’octubre a Tarragona, tingués aquest
accent!
Josep Bofarull
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Conferència “Segle XX, segle dels màrtirs” a càrrec del professor Andrea Riccardi (exministre i
fundador de la Comunitat de sant’Egidi), el divendres 11 d’octubre, a les 7 de la tarda, al palau de
Congressos de Tarragona

* Celebració de l’Eucaristia: diumenge 13 d’octubre; transmissió en directe des de
les 12 del migdia a les 2 de la tarda, a TVE2 .
Benedicció dels plafons dedicats als preveres màrtirs batejats a les nostres parròquies: diumenge 20 d’octubre, a 1/4 de 12 a st Antoni, a 2/4 de 12 al Carme i a les 12 a sant Joan.
Diumenge 20 d’octubre, dia del Domund: a totes les Misses, col·lecta per les Misions.

* Celebració diocesana d’acció de gràcies per la beatificació dels màrtirs de l’arquebisbat de Tarragona, el diumenge 20 d’octubre, a les 6 de la tarda, a la catedral.
Festa de la Mare de Déu del Pilar, celebració de l’Eucaristia, dissabte 12 d’octubre, a les 2/4 d’11 del
matí.

Festa de Santa Úrsula, copatrona de la ciutat
Presentació d’una nova edició dels Goigs: dilluns 21 d’octubre, a 2/4 de 8 del vespre, a sant Joan, a
càrrec de Mn Joan Roig, rector d’Ulldemolins.
Solemne Ofici de la Festa, diumenge 27 d’octubre, a 2/4 d’12. Acompanyarà el cant la Coral
Espinavessa.

Estudi de l’evangeli del diumenge, cada dimecres, a 2/4 de 8, a la capella del Santíssim Sagrament. (comencem el dimecres 9 d’octubre)
Catequesi d’infants, a les 6 fins a 2/4 de 8 de la tarda
2on. curs, el dimarts; 3r. curs, el dimecres; 4t , 5è i 6è curs, el divendres
Grup de joves, el divendres; Cursos de Confirmació, el dilluns, a les 8 del vespre

Reflexió sobre els Sagraments en la vida cristiana
en grup, el dimarts, a 2/4 de 5 de la tarda o a les 8 del vespre (comencem el dimarts 8 d’octubre)
es pot rebre a casa per correu electrònic o en fotocòpia, demanant-ho personalment
Puix sou de Valls l’advocada,
verge i màrtir del Senyor:
Deu-nos Patrona estimada,
flors de pau i germanor.
Tots Sants, a la fi de les Eucaristies, commemoració dels 50 anys de les noves imatges de la façana
de sant Joan, obra de l’escultor Joan Serafíni.
Aquest dia: a les 5 de tarda pregària pels difunts al cementiri; a les 6 de la tarda pregària del sant Rosari a la capella del Roser
Eucaristía pels fidels difunts de les parròquies de sant Joan i sant Antoni del darrer any, dissabte
dia 2, a les 10 del matí, a sant Joan, els anomenarem tots un per un.

