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CORPUS I SANT JOAN, ENLLAÇATS AMB BLANCS I VERMELLS...
La diada de Corpus i la festa major de sant Joan quasi sempre les celebrem molt a prop
l’una de l’altra. La ginesta ja del tot florida perfuma la nit més breu i omple de llum el dia
més llarg. Enguany estan una diada dins de l’altra, perquè Corpus és l’antevigília de la festa
gran de la nostra ciutat. Fins i tot el programa d’actes de sant Joan inclou els actes propis
de la diada eucarística, com si formessin part de la festa ciutadana. Aquest encavalcament
ens recorda que la majoria de les peces del Seguici tenen el seu origen en l’acompanyament
de la processó del Santíssim Sagrament. I després alegren les places i
els carrers de la ciutat en altres ocasiones festives.
Els colors vermell i blanc de la ciutat aquests dies llueixen en el foc de
la calidesa humana i en la convivència oberta i pacífica expressades
d’una manera simbòlica i eminent en la festa major i en tots els seus
molts actes. Però alhora el blanc de pa del Cos de Crist i el vermell del
vi de la Sang del Senyor ens oferiran una major profunditat en el compromís dels creients, alimentats amb l’Eucaristia, a favor de la nostra
ciutat i de tots els qui aquí vivim, treballem, penem i compartim.
Aquesta feliç circumstància que uneix Corpus i sant Joan, fa més intens
el vermell del nostre l’entusiasme a favor de la solidaritat i la fraternitat, i més lluminós el
blanc de la transparència en les intencions i la honradesa en les decisions.
Sant Joan, el precursor del Senyor, ens senyala on hi ha el Sol, que ve del cel i ens ha visitat, per il·luminar els qui viuen a la fosca i guiar els nostres passos per camins de pau. El
mirem i l’adorem en el Santíssim Sagrament, Pa baixat del cel per donar vida al món, Pa de
vida, Cos de Crist que ens alimenta i ens guarda per la vida eterna.
Josep Bofarull , rector

ACABEM UNA ETAPA MÉS DE LA NOSTRA VIDA COMUNITÀRIA...
que començà participant en el Pelegrinatge anual de l’arxiprestat a la casa de Santa
Maria de Montserrat el dissabte 5 d’octubre, i que va tenir un moment molt emotiu, a
la tarda, en la memòria i la pregària pels nostres màrtirs, preveres nascuts a les
nostres parròquies, que havien de ser beatificats el diumenge següent, 13 d’octubre
a Tarragona.
Per deixar un record del merescut reconeixement de quatre preveres màrtirs batejats en les nostres tres parròquies, el diumenge 20 d’octubre varem beneir uns plafons de ceràmica dedicats a ells. Familiars i fidels seguírem el breu itinerari a peu
amb les tres parades de pregària i record a les tres parròquies.
L’inici de la Catequesi marca la represa d’altres activitats de la comunitat, com els
grups de revisió de vida i els de formació. Aquests han seguit un curs sobre “Els
sagraments en la vida cristiana”, enviat per mail i treballat en grup, segons la proposta de doble horari i en reunió quinzenal.
A la Catequesi d’infants (procés complet de Catequesi des del 7 fins
als 12 anys, rebent la Primera Comunió i la Confirmació) estan ja
consolidades les Trobades Familiars de diumenge al matí, amb freqüència més o menys mensual. Aquest curs hem anat seguit l’itinerari litúrgic i subratllant els punts dèbils, els punts forts, els obstacles
que s’han d’enfrontar i les oportunitats que han d’aprofitar les nostres
famílies.
Els nens i nenes,cada setmana, prenen a casa el “full blau” on s’hi pot trobada l’evangeli del diumenge, una breu reflexió amb unes preguntes per a la conversa en
família i una pregària. També les famílies que tenen correu electrònic reben cada
setmana un power point sobre l’evangeli del diumenge per visionar-lo i comentarlo, junts, pares i fills.
Fa goig com s’està afermant el grup de joves de la parròquia, dels divendres. Aplega els qui han rebut la Confirmació i les seves dinàmiques motiven la pertinença i
ajuden a fer créixer la responsabilitat necessària per l’etapa de les grans decisions
de la vida

...QUE PASSÀ PER LA FESTA DE LA COPATRONA STA ÚRSULA...
La festa de Santa Úrsula quedà especialment subratllada per la presentació d’una
nova edició dels Goigs a ella dedicats i per l’estrena musical per part de la Coral
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Espinavessa.
En la diada de Tots Sants, a la fi de les celebracions eucarístiques, hem commemorat els 50 anys de les
imatges de la façana de sant Joan, obra de l’escultor Joan Serafini.
A mitjans de novembre (del 10 al 15), a les acaballes de l’Any de la Fe, una bona colla hem pelegrinat a les
tombes dels apòstols, columnes de la fe, a Roma: dies de visites i celebracions als memorials dels qui ens
varen iniciar a l’evangeli i al seguiment de Jesucrist dins l’Església.
A les darreries de novembre, temps tardoral, ens ha ofert un seminari sobre l’art religiós a Valls (23 de novembre) i una preciosa exposició amb moltes peces nostres i també d’altres procedències (del 22 de novembre al 5 de gener). Hem posat en relleu art religiós, que tenim tan a prop, que ens educa en l’estètica i, sobretot, és vehicle de sentiments humans i religiosos molt profunds.

...PER LA FESTA DEL NADAL DE LA LLUM QUE MARIA POSÀ AL MÓN...
Després el temps d’Advent, marcat per la corona dels quatre ciris, aquesta vegada de només
tres setmanes, ens ha portat al Nadal. La seva Llum ha encès el llantió dedicat a la Mare de Déu
de la Candela, amb el compromís d’encendre’l cada diumenge a casa tot recitant el poema de
Mn Ramon Muntanyola que portava escrit: “Amb el vostre fill al braç / Candelera endiumenjada! /
pels caminets de febrer / deixeu la petjada casta. / La mimosa us escomet / i la viola us esguarda / els branquillons d’ametller / ploren llàgrimes de plata, / i cada bri de sembrat / encén, joliu,
una flama. / Si Nadal apaga els llums / Vós enceneu tota una alba”.
Concloses les festes de Nadal i Epifania, la parròquia i l’IEV han engegat la tercera edició dels Espais de
Diàleg sobre les Grans Qüestions de la Vida (9, 16 i 23 de gener: “Davant del problema del mal”, “Els nous
models de família”, “Criteris morals davant la crisi econòmica”). La qualitat de les exposicions fou màxima i
la participació bona. Aquesta experiència es va consolidant com a una oferta de diàleg sobre els temes humans que portem molt endins.

...I PEL TRIST COMIAT DE LES GERMANES DE HOSPITAL...
El dissabte 11 de gener fou un dia trist pel comiat de les Germanes de Sagrada Família d’Urgell
després de 132 anys de servei a Valls. Després d’un acte de reconeixement ciutadà a l’ajuntament, a sant Joan, i després de l’eucaristia, els obsequis, els parlaments, els agraïments
foren expressions molt sentides de tants anys de la seva dedicació a alumnes i a malalts. Trobarem a faltar la seva presència i acció tan generoses així com discretes i evangèliques. Ens
han deixat el preciós regal d’una relíquia i d`una imatge de la fundadora, Anna M Janer.

DATA MARCADA AL CALENDARI: ELS DIES DE LA NOVENA... (DE LA CANDELA, ÉS
CLAR!)
enguany predicada pel P.Jordi Marimón, claretià, de veu contundent i de referències sàvies als
sants pares antics. Dos actes, que ja comencen a ser habituals, foren dos accents senyalats de
la novena de sempre: la visita a la Mare de Déu de la Candela per part de les persones acollides
a les residències de la ciutat (divendres 31 de gener al matí) i de les famílies dels nens i nenes
de la Catequesi (dissabte 1 de febrer a la tarda). Enguany la participació a la celebració de
caristia del 2 de febrer ha estat més massiva que mai! Potser perquè era diumenge, cosa que
facilitava el desplaçament dels vallencs fora vida? O potser encara ens arriba el ressò de les Decennals?

...I FINS AL DIA 5 DE MARÇ NO ENS HEM POSAT EN EL CAMÍ DE LA QUARESMA...
que, pel fet de ser la del cicle principal, ha estat particularment simbòlica. La Comissió de Litúrgia posat cura
en els seus accents baptismals que ens preparaven per la Vetlla Pasqual. Sense oblidar l’acte penitencial de
cada celebració per anar senyalant els punts de revisió de la vida tot preparant la celebració del Perdó, iniciada l’Eucaristia amb la recitació dels salms de Vespres, en el moment de disposar-nos a escoltar l’evangeli,
un signe baptismal ens alertava que estàvem en camí de Pasqua. Aquests signes han estat: la cendra (al
cap i a les piques eixutes), el llibre de la Paraula, l’aigua no renovada de la font baptismal, el ciri pasqual vell
i apagat, el pa i el vi només presentats. El pietós acte del Viacrucis, cada dissabte, solemnitzat en alguna
edició per la presència de la Confraria del sant Crist de sant Joan, ens ha preparat pel divendres de la Mare
Dolorosa (11 d’abril): matí amb perfum propi a la seva capella, tarda amb concert de les Set Paraules del
Senyor a la Creu (de Joseph Haydn) a càrrec de l’orquestra de cambra de la Camerata XXI i les oportunes
introduccions parlades
Tres dijous de març (13, 20 i 27) ens han ofert les que anomenem “Conferències Familiars”, qüestions d’actualitat amb mirada creient i amb assistència molt interessada i nombrosa, acollits per la Comunitat de Santa
Teresa (“El cardenal Vidal i Barraquer, un màrtir no beatificat”, “L’educació de la fe amb la música”, L’estil
d’Església en missió que vol impulsar el Papa Francesc”).
Una parada quaresmal (6 d’abril) original fa ser la Trobada Arxiprestal de Cristians (ja en portem 27!) que va
tenir forma itinerant -ben emmarcada en el camí cap a la Pasqua- per cloure als peus de la Mare de Déu de
Montserrat en el seu Santuari a Montferri, “fent camí l’horitzó verge al davant”.

...QUE, ENTRANT PER RAMS, ENS HA PORTAT A LA TAULA DE PASQUA!
No afluixà el joiós i massiu aplec de Rams al Pati, quan el sol feia brillar els ulls tan infants com també dels
qui els agombolaven amb l’escolta de l’evangeli rememorador. No són tants els qui entren a l’església per
escoltar, continguts, la narració de la passió i mort del Senyor... tot i l’ajuda oportuna de la projecció d’iges que faciliten l’atenció.
Les celebracions i els actes devocionals de Setmana santa han estat tots molt sobris, emotius. Un acte intens, i alhora acuradament preparat, ha estat la predicació de les Set Paraules de Crist a la Creu, a la capella del Roser, la tarda del divendres sant. Les set persones que han parlat ens han tocat el cor i ens han
ajudat, de manera delicada i incisiva, a viure els nostres esforços i anhels prop de Jesús Sofrent.
L’esclat de Pasqua ha estat d’allò més intens, per les flors, les icones, els llums i la música. Hi posava el
toc precís la decoració del Ciri Pasqual nou. El toc alegre del missatge que ens “enviava” el Papa Francesc
el rebíem amb el compromís d’escampar-lo; “Jesucrist t’estima, va donar la vida per salvar-te, i ara viu al
teu costat cada dia, per il·luminar-te, per enfortir-te, per alliberar-te.” Aquest missatge “plovia” sobre tots
nosaltres perquè ens amarava la seva alegria i la seva força de convenciment, perquè i així ens deixés
xops de Pasqua.
Aquesta alegria pasqual té cada any uns moments privilegiats: la celebració de la Unció dels Malalts (26
d’abril a la Casa Monserrat Cuadrada, 10 i 11 de maig a les nostres parròquies; 23 de maig a la residència
Santa Teresa; 30 de maig a la residència Alt Camp), la celebració de la Primera Comunió (18 i 25 de maig),
la celebració de la Confirmació (15 de juny). No cal afegir el goig que sent la nostra comunitat pels nous fills
de Déu que reben el Baptisme, la Confirmació (15 de juny) i també per les parelles que el Sagrament del
Matrimoni, que es donen l’un a l’altre, segella amb nova força perquè siguin fecunds i fidels, per a ser així
signes de l’amor que Déu ens té en Jesucrist.
El barri de Clols ha fet festa gran dels seus 50 anys subratllant la invocació del St Cor el diumenge 4 de
maig amb Eucaristia i Processó presidides per l’Arquebisbe. Tot el barri feia goig amb les garlandes i les
catifes, fruit d’un treball esforçat de mesos!
I ara ens esperen dues grans diades: la Solemnitat del Corpus i la Festa Major de sant Joan, per trenar
blancs i vermells de pau i de germanor.

SOLEMNITAT DEL COS I DE LA SANG DEL SENYOR, diumenge 22 de juny
 Les celebracions de l’Eucaristia són a les mateixes hores i llocs que el diumenge
 A totes les Misses, la Col·lecta va destinada a Càritas
 A sant Antoni: exposició del Santíssim Sagrament des de les 11 fins a La 1
A sant Joan: exposició del Santíssim Sagrament des de les 5 de tarda.
A les 6: cant de Vespres
A les 7: celebració de l’Eucaristia
A les 8: sortida de la Processó, amb parada a sant Antoni i al Pati i
amb cloenda a la parròquia de la Mare de Déu del Lledó
FESTA MAJOR DE SANT JOAN BAPTISTA

dilluns 23 de juny, vigília,
a les 8 de la tarda: Missa
a les 10 de la nit: cant de Completes Solemnes:
. entrada de la relíquia de sant Joan, a Toc d’ofertori
. cant dels salms, lectura de la Paraula, pregàries, encensament de l’altar i de la relíquia
. Toc de castells
. ball de l’àliga davant l’altar i la relíquia
dimarts, 24 de juny, dia de la Festa
a les 11 del matí, Ofici Solemne amb l’acompanyament del Cor Audite
Col·lecta destinada al menjador social “La taulada” de la Parròquia del Lledó
Estem també molt contents d’haver aconseguit els 14.000€ necessaris per la digitalització de les 60.504
imatges dels nostres 82 llibres sagramentals històrics. Ha estat possible gràcies al sistema de micromecenatge. Estan arribant, encara, alguns donatius i potser podrem arribar a digitalitzar fins els llibres actuals. Així
ens unim al gran i ambiciós projecte de l’Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona de posar a disposició de la
consulta informàtica tots els llibres sagramentals de totes les parròquies de l’arxidiòcesi de Tarragona, i també altra documentació important.

DELS DIVERSOS SERVEIS DE LA PARRÒQUIA, ENGUANY DESTAQUEM CÀRITAS...
La nostra Càritas de Valls i de l’Alt Camp ha iniciat un nou servei de distribució d’aliments (SDA) en el qual
l’usuari no rep la bossa d’aliments que se li lliura, sinó que tria els que més necessita o prefereix, d’acord
amb una puntuació prefixada. D’aquesta manera la distribució es dignifica, i els participants afronten la seva
situació d’una forma autònoma i responsable.
Gràcies a uns 150 voluntaris, existeix i serveix Càritas: és el seu actiu més valuós. Les disponibilitats econòmiques provenen de les quotes de 114 socis, de col·lectes de les parròquies, de subvencions i ajuts d’administracions i empreses, i de moltes donacions voluntàries.
Aquesta tasca, que té una llarga història, enguany ha merescut dos reconeixements. Un el Premi Teresa
Gatell, d’Atenció a les Persones del Pius Hospital de Valls i la Fundació Ciutat de Valls (31 de maig) i l’altre
el Reconeixement de la Ciutat de l’ajuntament de Valls (3 de juny)

Programes de Càritas en funcionament i necessitats ateses, durant l’2013
Acollida
154 famílies
Servei de distribució d’aliments 2.743 lots
Llet, bolquers i farinetes
587 lots
Ajuts per despeses bàsiques i microcrèdits:
Farmàcia
15
Subministres (aigua, gas, electricitat) 9
Desplaçaments
20
Lloguers habitatge
35
Òptica, ortopèdia i dentista
4
Microcrèdits concedits
51
Rober Filigrana:
2653 persones ateses i lliurades 13.839 peces de roba
Orientació laboral
126 persones ateses i 42 llocs de treball aconseguits
Tallers de formació
83 alumnes
Pisos tutelats
9 persones allotjades
Ajuts a l'escolarització
45 estudiants beneficiats
Mobles solidaris:
317 objectes aprofitats de la deixalleria
Confecció i venda de labors per valor de 3800 €
Despeses totals en metàl·lic: 158.122,79€
MIREM COM ES PRESENTA L’ESTIU...
Com sempre durant l’estiu algunes activitats, sobretot les educatius que solen
seguir la pauta escolar, disminueixen la seva intensitat. Però altres segueixen
igual, perquè la vida cristiana segueix. Ens referim a les accions caritatives i solidàries (atenció a les persones amb necessitats i als malalts), i no cal dir a la celebració de la Fe en la litúrgia i els sagraments (l’estiu és temps de batejos i casaments). També hi ha qui l’aprofita per formar-se millor (cursos bíblics, Jornades
de Catequesi, etc.) i altres per pelegrinar a algun Santuari, per veure món o per
escoltar música...
Alguns actes previstos són:
. reunió i sopar de fi de curs del Ple del Consell Parroquial (26 de juny)
. sopar de fi de curs del Consell Pastoral Arxiprestal, al Pla de Santa Maria (27 de juny)
. trobada festiva i dinar de les parelles que han passat pel Curs de Preparació al Matrimoni, a la casa de
colònies (rectoria) de Querol (29 de juny)
. benedicció de cotxes, en la festa de sant Cristòfol, el diumenge 13 de juny, des de la 1 del migdia, a la
plaça del Carme
. festa de la Mare de Déu del Carme, 16 de juliol, celebració de l’Eucaristia a les 10 del matí i a les 8 de la
tarda, al Carme. (a la vigília, 15 de juliol, al capvespre recepció de la imatge de la Mare de Déu restaurada)
I FINS EL CURS QUE VE, SI DÉU VOL!
(apunteu-vos-ho: dissabte 4 d’octubre, pelegrinatge a Montserrat)

