El temps de Pasqua ja s’està completant. El goig de la presència activa del Senyor ressuscitat ara esclata en el do del seu Esperit Sant. Renovem la gràcia rebuda en el sagrament de la Confirmació, que ens va fer cristians del tot amb la unció de l’Esperit Sant i
amb l’exigència de viure-hi d’acord.

Blancs i vermells, combinats amb grocs i verds, pau i entusiasme en la convivència,
dignitat i vida per a tothom en les accions i en els projectes: tots els colors de la Llum
del món que és Jesucrist, el Senyor

http://sjoan.valls.arquebisbattarragona.cat

tel i977 60 00 13

El mes de juny ens passa de la primavera a l’estiu, dels primers fruits saborosos als espais familiars més relaxats, del dia a dia marcat pel ritme escolar a les ocasions sovintejades d‘admirar, junts, l’obra creadora de Déu.

a/e:sjoan.valls@arquebisbattarragona.cat
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La Pasqua-Pentecosta es perllonga en les celebracions de la Primera Comunió dels
nostres infants (24 i 31 de maig, a les 12); en la Festa del Corpus (diumenge 7 de juny:
Exposició del Santíssim des de les 17, cant de Vespres a les 18, Missa a les 19, Processó, a les 20, fins al Lledó; amb col·lecta especial per a Càritas); en la celebració de la
Confirmació dels infants més grans, de joves i d’adults (el diumenge 14 de juny, a les
12). I encara amb els actes de la Festa Major de Sant Joan (diumenge 21, a les 12:
Misatango en concert; dimarts 23, a les 10 de nit: cant de Completes; dimecres 24, a
les 11: Ofici Solemne, amb la Coral Terpsícore)

També és un temps per a revisar i repensar l’acció evangelitzadora i pastoral de la nostra comunitat cristiana. Ens hi pot ajudar la crònica amb accents dels curs pastoral que
s’acaba i que us oferim en aquest CANDELER especial. Llegiu-lo amb interès, amb
agraïment i pregària.

Josep Bofarull, rector
CRÒNICA DE LA VIDA DE LA COMUNITAT, AMB ACCENTS...
El Consell Pastoral de la Parròquia s’ha reunit periòdicament (25 de setembre, 27 de
novembre, 12 de febrer, 16 d’abril i 19 de juny, dia en què tinguérem el sopar de fi de
curs) per rebre i donar informació de la vida de la parròquia, per anar prenent decisi‐
ons i per debatre reflexions i projectes. Hem respost el qüestionari de la III Part del
document de treball del Sínode sobre la família, que tindrà lloc, a Roma, el proper oc‐
tubre; hem revisat si la nostra comunitat és un espai on es viu i es transmet esperança;
hem opinat sobre els cinc reptes pastorals més importants que té plantejats la nostra
Església de Tarragona; hem intentat aplicar a la nostra realitat l’accent pastoral dioce‐
sà: “Que les nostres famílies cristianes siguin comunitats creients i evangelitzadores.”
El setembre va ser càlid de grocs i vermells, després d’un estiu carregat d’interessants
expectatives per a la nostra nació. Iniciat el curs escolar, es posà en marxa el servei de
Catequesi, amb ànims renovats i amb algunes idees noves, que s’han anat materialit‐
zant. Són aquestes:

EDUCACIÓ DE LA FE
Els catequistes s’han anat trobant en reunió mensual d’companyament, pregària i revisió de la seva tasca. Amb les
famílies hem continuat les trobades de pares, fills i catequistes uns quants diumenges al matí, per anar presentant
les afirmacions fonamentals de l’Evangeli. Junts han fet el
Via Crucis (I de Quaresma) i el Via Lucis (II de Pasqua)
amb edició de fulletons, que després han fet arribar a tothom.
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Per Nadal, els nens de la catequesi treballaren un pessebre retallable, model d’un de gran que va ambientar les festes nadalenques i que convidava a retratar-s’hi familiarment, posant la cara en el lloc del cap de cada una de les
figures del pessebre.
Tenim consolidat el procés de Catequesi complet per als nens (de 2n a 6è de Primària) i el grup
d’adolescents i joves. I també l’oferta de la preparació per a la Confirmació: a 6è curs de Primària, a 4t d’ESO i és oberta igualment als adults.
Cada setmana les famílies han rebut l’Evangeli del diumenge. I aquelles que tenen c/e, el PowerPoint setmanal de les Benetes de Montserrat.
S’ha consolidat el grup de joves dels divendres, amb activitats, reflexions i múltiples col·laboracions en les trobades
familiars de la catequesi dels nens, cosa que els ha donat un plus de dinamisme participatiu.
El dissabte 31 de gener, a la tarda, es féu la Visita a la Mare de Déu de la Candela a la qual foren convidats els pares i els seus fills. I amb altres nens (els més grans) de les parròquies de l’arxiprestat, el
dissabte 25 d’abril, es participà en la trobada a Valls Caminem amb Maria, durant la qual es visitaren
les esglésies de Valls, es repassaren fets de la vida la Mare de Déu i s’explicaren les diverses advocacions a la Mare de Déu que hi ha a Valls.
Els adults han pogut seguir el curs de formació La pregària cristiana, avui. Nou temes, que s’han tractat en reunió
quinzenal, a doble horari (16,30 i 20). Dos grups fan Revisió de Vida.

Els pares i padrins que demanen el Baptisme per als seus fills són acollits amb flexibilitat total d’horari i amb la màxima comprensió pel que fa a la situació matrimonial. Se’ls proposen
tres trobades: un acolliment parroquial inicial per a la recollida de dades i d’intencions; una
conversa sobre la família cristiana, que hauria de ser la iniciadora a la vida cristiana; i la presentació de la parròquia i preparació de la celebració.
Totes les parelles que han demanat el sagrament del Matrimoni han triat un dels quatre cursos de preparació, que consisteix en sis converses, en cadascuna de les quals es tracta un tema diferent durant una hora
i mitja. L’estil de conversa és amical i propositiu. Es valora molt la força evangelitzadora d’aquests cursos.
Hem de valorar la tasca fidel i esforçada de catequistes, animadors i matrimonis acollidors, en l’educació
de la fe dels nens, dels adolescents i dels adults.
El dissabte 4 d’octubre, com cada any, hem pujat a Montserrat en el pelegrinatge arxiprestal, per posar als peus
de la Mare de Déu els nostres projectes i peticions. Aquest vegada, la parròquia d’Alcover va col∙locar i beneir
la majòlica de la Mare de Déu del Remei al camí dels Degotalls. I el P. Abat ens glossà el lema “Fill, aquí tens la
teva mare”.
Com cada any, el diumenge 12 d’octubre, els aragonesos han festejat la seva patrona, la Verge del Pilar, amb
una molt nodrida Eucaristia. El mateix dia, a les 12, el P. Joan Bové, cmf. va celebrar la seva Primera Missa a
Sant Joan, on havia estat batejat. Vàrem compartir aquest goig amb la seva família i amb la comunitat claretia‐
na. El diumenge, el 19 d’0ctubre, van envair Valls i Sant Joan un gran nombre de portants del Sant Crist en la
seva XIX Trobada de Catalunya. El Via Crucis del carrer i l’Eucaristia foren presidits per l’arquebisbe Jaume.
I el darrer diumenge d’octubre, dia 26, Santa Úrsula, vàrem inaugurar la restauració de la seva capella, acompa‐
nyats de la Coral Espinavessa en l’Eucaristia. Bona arrencada de curs, aquest octubre!
Durant tot l’any el servei de Litúrgia ha tingut cura de la preparació i del desenvolupament de les diverses cele‐
bracions, especialment de les dels temps litúrgics forts, el primer dels quals és l’Advent, l’inici de l’any litúrgic,
que enguany s’escaigué el diumenge 30 de novembre. Aquestes són algunes accions organitzades des d’aquest
servei:

Continuem fent l’Exposició del Santíssim Sagrament cada dijous a les 10.30, a sant Antoni. També cada
dimecres (19.30), l’Estudi d’Evangeli del diumenge ha propiciat una estona tranquil·la, orant i d’aprofundiment bíblic.
El segon dissabte de cada mes (a les 19) hem mantingut, fidelment, un espai de pregària que segueix l’itinerari litúrgic, amb una pauta escrita que és també un full de formació.
El dissabtes de Quaresma a la tarda (a les 19.15) el Via Crucis ens ha apropat als patiments d’avui i ens
ha preparat per a les lectures de l’Evangeli sobre el misteri de la Creu del Senyor.
Per Nadal vam subratllat la Pau en la diversitat. La Corona d’Advent ens ha féu mirar als quatre punts de
l’horitzó. Una important col·lecta de 3.611,39€ per al projecte de microcrèdits de Càritas fou un bon
gest de solidaritat en les Eucaristies del dia i la sempre destacada Missa del Gall. Abans de la Missa del
Gall, fosc i negre al carrer, però amb l’església plena de Llum, es recuperava el Cant de la Sibil·la.

La novena a la Mare de Déu de la Candela, predicada per Mn. Francesc Esteso –tan recordat!-, continua
atraient persones i grups. La celebració del dia 2 de febrer fou molt concorreguda. Ho foren també la
presentació anual dels infants batejats l’any passat (1 de febrer), la 5enaVisita a la Mare de
Déu de la Candela per part de les persones acollides a les residències i centres d’atenció a
la gent gran (30 de gener, des de les 11) sota el lema “Maria de la Candela, mireu-nos sempre amorosa”, la Visita a la Mare de Déu per part de les famílies de la Catequesi (dissabte
31 de gener), la Vetlla de pregària (1 de febrer), la representació de la Moixiganga amb nou
acompanyament musical (matí del dia 2 de febrer). Ha estat necessari reeditar l'estampa de
la Mare de Déu amb el text de la Visita Espiritual, perquè l’edició que es féu amb per les
Decennals s’ha exhaurit.
I encara, i a l’església del Carme, se celebrà el Triduum a la Mare de Déu de Montserrat (27, 28 i 29 d’ad’abril) amb el rés de la visita espiritual i el repartiment del boix beneït.
Subratllem que la celebració de les exèquies cristianes d’un germà difunt sempre està preparat amb una
trobada amb els familiars, cosa que els resulta consolador i que s’agraeix.
Valorem el treball amagat i constant d’algunes persones que fan possible que les nostres esglésies estiguin poli‐
des, endreçades, ordenades, amb la roba d’altar neta, que facin goig per la seva ornamentació floral, que tot
estigui a punt per a cada celebració. I valorem igualment el de les persones disposades a fer els diversos serveis
(lectors, monitors, organistes i animadors dels cants).
Lligat al servei de la Litúrgia hi hem d’afegir, i destacar, el servei religiós (visita i sagraments als acollits) al Pius
Hospital (el servei de la Comunió es fa des de la residència Santa Teresa); a la Casa Monserrat Cuadrada
(celebració setmanal de l’Eucaristia i en els temps litúrgics importants), a la residència Alt Camp (Eucaristia cada
divendres i cada diumenge).
El divendres 12 de desembre tingué lloc el primer dels “sopars compartits”. Parlàrem de “Com tractem les per‐
sones grans a casa”. El segon, el divendres 8 de maig, el tema de conversa analitzà “Aspectes negatius de l’Esg‐
lésia que ens fan patir i que creiem que són antitestimoni”.
Es va prenent el costum que cada any una bona colla ens trobem per una convivència a l’hostatgeria del mones‐
tir de Montserrat. Enguany ens hi vam estar els dies 13 i 14 de desembre.
Passades les festes de Nadal, hem endegat, amb l’IEV, una nova edició, la quarta, dels Diàlegs sobre les grans
qüestions de la vida. Aquesta vegada amb l’Albert Saez (La Catalunya perplexa, visió d’un periodista, 8 de gener),
Josep M Porta (Del desgavell de l’educació al goig d’educar, 15 de gener) i Salvador Pié (Creure en temps d’inc‐
reença, 22 de gener). També amb aquesta institució ciutadana cultural hem dut a terme el Seminari Una aproxi‐
mació a la història de l’Església al Valls del segle XX (sis ponències, el dissabte 9 de maig, de les 10 a les 19).
Com cada any, una nova edició de les “Conferències Familiars” (iniciades el 1981!) amb accent social. Com sem‐
pre acollits a la residència Santa Teresa. Temes: L’Olivera, la dignitat del treball cooperatiu (Carles de Ahumada,
5 de març); El Cenacle, el valor terapèutic del treball i de la pregària (Comunitat del Cenacle, 12 de març); L’à‐
nima de Càritas: l’amor que acull i el servei que dignifica (Santi Soro, 19 de març).
Quan s’acosta Setmana Santa l’Agrupació de les Germandats i Confraries es posa en marxa per organitzar els
actes propis de carrer. Alguns d’aquests són organitzats conjuntament amb la parròquia. Són aquests:

Divendres, 27 de març, Festa de la Mare de Déu dels Dolors, a la seva capella,
il·luminada i perfumada, amb la imatge que lluïa vestit nou.
Pregó-Concert el mateix divendres, a càrrec de L’Ensemble O Vos Omes, que oferí
Temps de Passió d’Heinrich Schütz. Es va facilitar el text del que cantaven, cosa que
afavoria la pregària i la reflexió.
El 31 de març, per primera vegada –segurament que no serà la darrera- el Via Crucis nocturn portant el Sant Crist de Sant Joan, organitzat per l’Arxiprestat, seguí el camí de Masmolets fins a la parròquia del Lledó. Una llarga corrua de cants en una nit clara de dimarts sant.
Divendres sant a la tarda, a Sant Antoni, una Vetlla d’Adoració de la Creu de Senyor, ens
ajudà a passar el missatge de la celebració del migdia a la processó devota, silenciosa i artística, de la nit

Com sempre, també enguany, la Vetlla Pasqual del silenci de la nit cap al sol naixent del dia del Senyor
ha estat la celebració culminant de tot l’any. La música joiosa, que alternava la intimi‐
tat i l’esclat, barrejada amb el cant de les campanes dins i fora de l’església, l’abundor
de flors i de llums, el cartell Viu!!, el Ciri Pasqual (decorat per la Mercè Mòdol) que
entrava obrint el Via Lucis de tota la Pasqua, l’aigua que vessaven els nens, les mans
enllaçades fraternalment, el goig de la Pau de Crist rebuda i compartida... féu que
celebració de la Pasqua no fos un parèntesi en un temps limitat, obert i tancat, sinó
una deu que comunica Aigua Viva a tots i durant tot l’any. Es nota aquest compromís
en l’efusió i en la profusió de les felicitacions en l’expressió “A reveure” del final.
L’esperit del temps de Pasqua s’ha perllongat en la Trobada Arxiprestal de Cris‐
tians (19 d’abril a Figuerola i al Pla) i en la sortida conjunta amb la parròquia de
la Mare de Déu del Lledó (1 de maig a Vallbona de les Monges i Guimerà). Tam‐
bé durant aquestes setmanes, però especialment el dia de Corpus (7 de juny)
ens sensibilitzem sobre la dimensió caritativa i solidària de la comunitat cristia‐
na, unint Eucaristia i amor als germans. Càritas ens hi ha d’ajudar: és la seva pri‐
mera finalitat.

CARITAS PARROQUIAL/ARXIPRESTAL
fa mans i mànigues per acollir i atendre tantes persones i famílies i per ajudar-les a sortir
de la pobresa. Defuig accions paternalistes i que fomentin la vagància i activa les que promocionin l’autonomia personal.
Aquest curs ha renovat la botiga Filigrana, ha consolidat el servei de distribució d’aliments,
ha estat amatent al naixement i creixement de les Càritas de les parròquies, ha posat en marxa el projecte
“Empreses amb cor”. S’hi han incorporat 14 voluntaris. És ajudada per 116 socis. S’està preparant el relleu en la direcció.

NOTICIES BREUS:
‐ Ens sentim molt satisfets d’haver pogut digitalitzar tots els llibres sagramentals de les nostres
tres parròquies gràcies al mecenatge de moltes persones.(informació a http://www.ahat.cat)
‐ Des del Departament de Cultura de la Generalitat ens han comunicat que ha estat incoat l’exp‐
edient de declaració de bé cultural d’interès nacional, en la categoria de monument històric, a
favor de l’església de sant Joan Baptista de Valls i de delimitació del seu entorn de protecció.
‐ S’ha constituït una “Comissió per a rehabilitació i restauració de l’església de la Mare de Déu
del Carme de Valls” formada per la Parròquia del Carme (rector i dos membres) i per l’agrupació
de Confraries i Germandats de la Setmana santa a Valls (president i dos membres més).
‐ Un treball a destacar, positiu per les nostres parròquies, han estat els plànols de totes les es‐
glésies de Valls dissenyats i historiats per Òscar Roset, i presentats en una exposició “10 segles
d’arquitectura religiosa a Valls”
‐ Tenim el web (http://sjoan.valls.arqtgn.cat) ple de documents, d’orientacions, de fotos, etc
sobre la vida i els serveis de la parròquia. També el facebook de la parròquia està al dia d’infor‐
macions de la vida de la nostra comunitat.

