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tel i fax 977 60 00 13

La nostra Mare i educadora de la fe, que és l’Església, té a
punt l’itinerari que hem de fer amb tots els germans i germanes cristians del món. En la primera part, la Quaresma, el
camí fa pujada, perquè ens retornar al camí hem perdut en
valls d’oblit, d’evasió, de pecat. Retornem, doncs, acceptem
la cendra amb penediment de cor, i veurem, de nou, l’horitzó
feliç vers a on ens encaminem, la santa muntanya, on viurem amb Déu, com a fills
estimats en el Fill, en la Pasqua eterna.

a/e:sjoan.valls@arquebisbattarragona.cat
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El dimecres 5 de març comença el trimestre més important de l’any, en el que ens
juguem aprovar o no el curs de la vida cristiana. Quaranta dies de Quaresma que iniciem rebent humilment la cendra de la nostra realitat pecadora, necessitada del perdó
de Déu i de la reconciliació fraterna de la comunitat. A aquests 40 dies se li suma la
Cinquantena Pasqual, que fineix el 8 de juny, diumenge de la Pentecosta.

Amb el cor de fill convertit i posats ja en la pujada cap a la Pasqua, farem tres parades. La primera, prop de Sicar, a la vora del pou de Jacob, per escoltar la conversa de
Jesús i la dona samaritana i per beure l’aigua que ens purifica, aquella que només pot donar el Senyor, la única Veritat
que omple el cor. La segona parada la farem a la ciutat santa
de Jerusalem, en els carrers propers a la piscina de Siloè. Allí
seguirem els passos del cec de naixement, a qui Jesús va
obrir els ulls a la Llum de la fe, tot i la incomprensió dels
pares i l’entossudiment dels fariseus. La tercera parada la
tindrem als afores de Betània, amb Marta i Maria, davant del sepulcre del seu germà
Llàtzer, per acollir la paraula poderosa de Jesús, el nostre gran amic, que dóna la
Vida.
Passant per la porta del diumenge de la Passió i de Rams, entrarem a la Setmana
Santa, i en els Tres Dies Sants de la passió, mort i resurrecció del Senyor renovarem
el nostre Baptisme, revifarem la il·luminació que rebérem i prendrem el Pa nou de
l’Eucaristia. Esclatarà la Pasqua! Posem tot l’ànim, l’escolta atenta i generositat per
a fer el camí de Quaresma, intens i aprofitat.. Companys de fatigues i de fidelitats:
ens anirem trobant en les parades, per a fer rotllana d’amics, tots fits en Jesús, el Camí de la Veritat per rebre la Vida.
Josep Bofarull, rector de la parròquia

Actes de cada setmana
El dimecres, de 2/4 de 8 a 2/4 de 9 de la tarda, a la sala de planta baixa de la rectoria, Estudi d’Evangeli del diumenge (Lectura espiritual aplicada a la vida de
l’evangeli del diumenge següent, en context de silenci i pregària)
El dimecres, a sant Antoni, a les 10 del matí, celebració de l’Eucaristia i Exposició
del Santíssim Sagrament (fins a les 12) (Una estona tranqui-la i silenciosa
davant de la presència del Senyor per asserenar l’ànima i confiar-li les nostres
necessitats)
El divendres, dia penitencial, de pregària i reflexió en record de la passió i mort
del Senyor
El dissabte, a les 10 del matí, a sant Joan, celebració de l’Eucaristia en memòria de
la Mare de Déu de la Candela i veneració de la imatge (Aquesta Eucaristia
la varem començar a celebrar en l’Any Jubilar i ens ha quedat com a fruit de
les Festes Decennals)
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El dissabte, de 2/4 de 8 a les 8 de la tarda, a sant Joan, Via Crucis. (Acompanyem Jesús en les darreres hores de
la seva passió i mort; és una devoció molt pròpia de la Quaresma)
El dissabte, a les 8 de la tarda, Pregària de Vespres i celebració de l’Eucaristia, dins de la qual hi ha un espai
penitencial de Quaresma i una presentació dels signes de la Pasqua
El dimecres, a sant Antoni, a les 10 del matí, celebració de l’Eucaristia, amb celebració del sagrament del Perdó a l’acabar la celebració.

Calendari d’actes especials
Dimecres 5 de març, a les 10 del matí, a sant Antoni; i a les 8 del vespre, a sant Joan, celebració de l’Eucaristia i
imposició de la cendra
Dissabte 8 de març, a 2/4 de 6 de la tarda, a la Casa Monserrat Cuadrada, celebració de l’Eucaristia i imposició
de la cendra
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A 2/4 de 9 del vespre, a sala d’actes de la Residència Santa Teresa
dijous, 13 de març: “El Cardenal Vidal i Barraquer, un màrtir no beatificat”. (La seva trajectòria com
a creient i home d’Església, durant la dictadura de Primo de Rivera, la república, la guerra civil i el franquisme, mereix ser coneguda i valorada. El seu fou un testimoniatge sofrent, pacient i fidel), a càrrec de
Manuel M. Fuentes, Arxiver diocesà, historiador i canonge
dijous, 20 de març: L'estil d'Església en missió que vol impulsar el Papa Francesc.
(Una presentació de la seva exhortació “La joia de l’Evangeli”, en la qual ens invita a una etapa evangelitzadora marcada per aquesta joia i també ens indicar camins per a la marxa de l’Església en els pròxims
anys), a càrrec de Màxim Muñoz, Provincial dels Claretians i President de la Unió de Religiosos de
Catalunya
dijous, 27 de març: L’educació de la fe amb la música. (La música i el cant no són només recursos que
eduquen la estètica i la sensibilitat, sinó camins fressats per arribar al cor, allí on la fe neix i creix. Exposició des de l’experiència i des del compromís), a càrrec de Joan Àguila, rector de la parròquia de les
Borges del Camp,consiliari diocesà de l’Escoltisme i pedagog..

Dissabte 29 de març, des de les 9 a les 2 del matí, a sala de 2n pis de la rectoria de sant Joan, Jornada de Formació de la Pastoral de la Salut
Dijous 3 d’abril, a 2/4 de 6 de la tarda, a la sala de la planta baixa de la rectoria de sant Joan de Valls, trobada
dels professors de religió de les escoles de l’arxiprestat
Diumenge 6 d’abril, 27ena. TROBADA ARXIPRESTAL DE CRISTIANS (pel programa del dia veure el
cartell i el díptic). Cal fer la reserva de la plaça de l’autocar i del dinar.
Divendres 11 d’abril, a les 10 del matí, a la capella dels Dolors de sant Joan, Eucaristia de la Festa de la Mare de
Déu.
Dissabte 12 d’abril, a 2/4 de 6 de la tarda, a la Casa Monserrat Cuadrada, celebració de l’Eucaristia del diumenge de Rams.
Diumenge 13 d’abril, a 2/4 de 12, al Pati, benedicció dels rams, processó i celebració de l’Eucaristia amb la lectura de la Passió i Mort del Senyor .
Dilluns sant, 14 d’abril, a les 8 del vespre, a sant Joan, celebració comunitària del Perdó.
Dimecres sant, 16 d’abril, a les 10 del matí, a sant Antoni, celebració comunitària del Perdó

