tel i977 60 00 13
http://sjoan.valls.arquebisbattarragona.cat
a/e:sjoan.valls@arquebisbattarragona.cat

C A R M E - V A L L S
D E L
D É U

MARE DE
I
A N T O N I
S A N T
J O A N ,
S A N T
D E
P A R R Ò Q U I E S

El curs pastoral que iniciem està marcat per l’Any Jubilar de la Misericòrdia
que ha convocat el Papa Francesc. Els objectius
principals són que amarem la nostra vida de l’amor i
la tendresa que Déu té amb nosaltres i amb tothom,
que ens decidim d’una vegada a ser lliures i feliços
tal com ens pertoca com a fills seus que som, ja que
Ell és tot Amor, Goig i Pau. Aquest temps de gràcia
començarà el 8 de desembre del 2015, festa de la
Immaculada Concepció de Maria, Mare de la Misericòrdia que és el seu Fill, i es clourà el 20 de novembre del 2016, festa de Crist Rei des del seu lliurament en la creu per la vida del món. Durant tots
aquests mesos, però especialment durant la Quaresma i la Pasqua, ens haurem de comprometre a ser portadors de la compassió
i de la tendresa de Déu, amb prioritat envers els sofrents en el cos o en l’esperit, envers els marginats per causa del sistema econòmic injust que suportem, envers els qui viuen sense tenir allò que els pertoca d’acord amb la dignitat humana.
La tardor, a la qual anem entrant, és enguany una etapa històrica del nostre
país, Catalunya, una etapa condicionada per unes eleccions especials, diferents de totes les que s’han convocat des de la implantació de la democràcia.
El nostre amor a la pàtria forma part del compliment del manament de l’amor als altres, que és el nucli central del missatge moral de l’evangeli. També
forma part del compliment del quart manament de la llei de Déu: honorar els
pares, els avantpassats, la pàtria. Quan hi ha amor de veritat no estalviem res
per a demostrar-ho. Nosaltres volem el millor per a la nostra nació. Volem
que sigui protegida la seva identitat, la seva llengua i la seva cultura. Que
creixi en justícia i llibertat. Que siguem nosaltres mateixos --no pas uns altres-- els qui decidim democràticament com s’ha d’organitzar aquesta nació,
com han de ser les seves institucions, quin ha de ser el seu lloc en la comunitat de nacions, amb quins criteris de justícia i generositat ha d’exercir la
solidaritat econòmica amb els altres pobles. Convé reflexionar-hi seriosament, sobre tot plegat, en escaure’s les manifestacions festives i reivindicatives de la Diada Nacional. Aquests criteris s’han de tenir sempre presents i
molt més encara quan exercim el deure del vot en les eleccions, perquè és
aleshores quan escollim els qui hauran de fer possible el que considerem que
és el bé comú, el millor per a tots els ciutadans. Hem de ser subjectes actius
del procés político-social que viu Catalunya i no pas individus passius que
tan sols tenen en compte els interessos personals. Hem de tenir, en definitiva, unes mires més amples i un horitzó més ambiciós. Això farà que la nostra aportació a la societat d’aquesta terra sigui més justa i que la convivència
sigui més fraterna i més digna. Sempre de forma pacífica, cívica, generosa i
perseverant.
Assumim les nostres responsabilitats a l’Església, a la parròquia i també a la
societat, però fem-ho sempre amb els criteris de l’Esperit de Jesús, que és
sempre pau, goig, fraternitat i fe en el futur.
Diguem-nos els uns als altres, amb esperit comunitari: Som-hi amb la força
de l’Esperit!
Josep Bofarull, rector de la parròquia
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1. SERVEIS DE LA PARRÒQUIA QUE NECESSITEN COL∙LABORACIÓ
En l’inici de curs, els Serveis de la parròquia reprenen la seva tasca i intenten fer‐la amb més fidelitat i més efi‐
caçment. Alguns serveis demanen més col∙laboradors i potser també més disponibilitat. Tots podem destinar
una part del nostre temps a exercir de membres responsables de la comunitat. En rebem moltes coses. No és
demanar gaire, doncs, de correspondre‐hi amb una mica d’esforç generós. És una manera d’allunyar‐nos de la
passivitat purament receptiva i de manifestar la nostra dignitat de batejats i confirmats, actius i coresponsa‐
bles. Tant se val l’edat que tinguem. Com en una família, tothom és actiu, encara que hagi de ser en feines di‐
verses. Totes, però, necessàries. Feu‐vos la pregunta: Què puc fer jo en la família parroquial?
LITÚRGIA
Els grans moments de la vida de la comunitat són l’Eucaristia del diumenge i les celebracions de
la Fe. Tots hi participem espiritualment pregant, escoltant la Paraula, combregant en el Cos de
Crist, amb la nostra atenció i unint‐nos al prevere, que presideix en nom del Senyor que ens ha
convocat. Però aquests actes tan importants es poden desenvolupar gràcies a algunes persones
que exerceixen uns serveis.
Convindria que noves persones s’oferissin per fer les lectures, per presentar les ofrenes, per pas‐
sar la col∙lecta econòmica, per col∙laborar en la neteja de l’església... Són serveis que visibilitzen
la participació externa que sosté la més important, que és la interna o espiritual.
ACOLLIMENT
Falten persones que obrin l’església cada dia, al matí i a la tarda. Si n’hi ha més que no pas ara, podrem obrir
més dies i més hores. Amb la porta oberta i amb l’acolliment facilitem que, qui vulgui, pugui fer la seva pregà‐
ria davant del Santíssim Sagrament o davant d’una imatge venerada, que pugui reposar físicament o espiritu‐
alment en aquest lloc sagrat i tranquil, que pugui informar‐se dels serveis de la parròquia, que pugui ser orien‐
tat cap al rector de la parròquia si aquesta és la seva petició, etc. També, si tenim l’església oberta, podem
complaure els visitants i els turistes que volen veure i admirar aquesta joia de Valls que és la nostra església,
especialment ara que és bé cultural d’interès nacional.
CÀRITAS
La crisi econòmica continua afectant moltes famílies de la nostra ciutat. Càritas, amb altres
entitats solidàries i amb els serveis de l’ajuntament, intenta pal∙liar aquest sofriment i in‐
tenta ajudar aquestes famílies a sortir de la pobresa. El seu objectiu principal és fornir ins‐
truments perquè les persones i les famílies es promocionin i puguin, per elles mateixes, su‐
perar la seva situació de precarietat.
Hi ha dos programes que necessiten més voluntaris, disponibles i responsables. Són, d’una
banda, el programa “Filigrana”, el de la botiga de roba, que amb més voluntaris podrà oferir un servei més
acurat i una atenció personalitzada. I, d’altra banda, el programa de formació, que proposa ensenyaments
bàsics perquè les persones siguin autònomes i es puguin relacionar adequadament pel que fa a coneixements i
a llengua.

2.LA PARRÒQUIA T’OFEREIX
INFANTS
Tots els nens i nenes batejats han de ser iniciats a la vida cristiana. Aquesta iniciació es fa per
mitjà de la Catequesi, que és una trobada setmanal de grup, dinàmica, activa, ben prepara‐
da i ben adaptada a l’edat. Ofereix els coneixements, les experiències i els criteris necessaris
perquè un infant sigui cristià ara i vagi preparant la vida cristiana de jove i d’adult. La Cate‐
quesi d’infants funciona amb la implicació de la família. Hi ha cursos de catequesi per als
nens des dels 7 anys i fins als dotze.
ADOLESCENTS I JOVES
Després de la Catequesi d’infants, s’ofereix als joves un grup de vida per a estar junts, reflexionar i anar pre‐
parant les grans decisions que marcaran el seu futur. Es reuneix cada divendres.

PREPARACIÓ DE LA CONFIRMACIÓ
Als joves a partir de 3r d’ESO els proposem que preparin la Confirmació. El grup de confirmació es reuneix
cada dilluns per preparar aquest sagrament que completa la iniciació cristiana. També hi convidem joves i
adults que encara no han completat la iniciació cristiana i que, per tant, encara no tenen la identitat cristiana
completa perquè no han rebut la Confirmació. Recordem que aquest sagrament es necessita per a ser padrins
de bateig i a l’hora de rebre el sagrament del Matrimoni.
ADULTS
Cada setmana: Estudi d’Evangeli del diumenge, en una estona tranquil∙la, de reflexió i pregà‐
ria, intentant descobrir el seu missatge per a la vida i els criteris de Jesús. Es fa cada dime‐
cres, a les 7,30, i dura una hora.
Cada quinze dies: Reunió d’una hora de durada, amb un tema de reflexió. Aquest curs serà
Viure com a cristians. El text d’aquest tema es pot rebre a casa per correu electrònic. Es fa
en dimarts, a les 4,30 de la tarda o a les 8 del vespre.
Cada mes: Pregària en grup, en dissabte, a les 7 de la tarda, a l’església i davant del Santís‐
sim Sagrament

3.UN NOU SERVEI
Un nou servei comença a la parròquia. Intenta ajudar‐nos a mirar més enllà i a no limitar la nostra atenció i la
nostra preocupació a mantenir els serveis i els grups de la nostra comunitat.
Volem ser sensibles i solidaris amb les famílies i persones necessitades del
nostre entorn social. Càritas vehicula la nostra generositat. Ja fa més de 50
anys que el Concili Vaticà II escrivia: “El goig i l’esperança, el plor i l’angoixa
de l’home contemporani, sobretot els dels pobres i de tota mena d’afligits,
són també el goig i l’esperança, el plor i angoixa dels deixebles de Crist, i no
hi ha res de verament humà que no ressoni en llur cor”. (GS 1) Però el món
s’ha fet petit i s’ha convertit en la casa de tots. Hem d’intentar ser una fines‐
tra oberta al món. Hem de potenciar la dimensió missionera i solidària de la nostra comunitat. Cal que vis‐
quem millor les jornades missioneres i les col∙lectes amb finalitats altruistes. Hem de connectar amb entitats
d’altres llocs del món i de l’Església per intercanviar experiències i aprendre molt d’elles.
Just estem organitzant aquest servei que anomenem MÓN PER ESTIMAR. T’interessaria formar part d’aquest
nou servei? Telèfon d’informació: 652692509.

4.CALENDARI D’ACTIVITATS PROPERES
Setembre:
Diumenge 20, a les 6 de la tarda, a Miramar, Missa de la festa de sant Mateu
Dilluns 21 i 28, a les 8, trobades de formació dels catequistes
Dijous 24, a les 8,30, reunió del Ple del Consell Pastoral Parroquial
Dimarts 29, dimecres 30, a les 8, reunions de pares dels infants de la Catequesi
Octubre:
Divendres 2, a les 8, reunió de pares dels infants de la Catequesi
Dissabte 3, pelegrinatge arxiprestal a Montserrat
Diumenge 4, des de les 11, trobada de les famílies de la Catequesi, presentació dels infants inscrits de nou
Del 5 al 9, pelegrinatge arxiprestal a Àvila
Dimarts 6, dimecres 7 i divendres 9, inici de la Catequesi d’infants
Dilluns 12, Festa de la Mare de Déu del Pilar, a les 10,30 Eucaristia
Dimarts 13, a les 4,30 o a les 8, 1er tema de Viure com a cristians (reunió quinzenal)
Dimecres 14, a les 7,30, Estudi d’Evangeli (reunió setmanal)
Dissabte 17, de 4 a 7, 1a reunió de formació de catequistes (reunió mensual)
Dissabte 17, a les 7, pregària en grup davant del Santíssim Sagrament (trobada mensual)
Diumenge 18, Domund, pregària i col∙lecta per les missions
Diumenge 25, Santa Úrsula, a les 11,30, Ofici Solemne amb l’acompanyament de la Coral Aroma Vallenca
Dissabte 31, a les 5,30, celebració de l’Eucaristia a la casa Monserrat Cuadrada, amb pregària pels difunts
de l’any

5.INFORMACIONS
Obres a la rectoria
Els darrers anys hem anat fent obres a la rectoria perquè s’hi pogués viure de manera més adequada i còmoda i
perquè fos més accessible a tothom. Darrerament hem fet un repàs de la teulada, dels terrats i de la façana que dóna a l’hort del rector. Hem canviat els baixants i hem pintat les obertures, la finestra i la porta de ferro de la façana
del darrere. Així evitem les goteres i conservem la casa, la qual suporta molta història i encara ha de continuar fent
el seu servei durant molt de temps.
De seguida que sigui possible volem restaurar la façana principal per tal que la imatge externa de la rectoria contribueixi a fer el Barri Antic més presentable i habitable.
Facebook
Està ben actiu i contínuament posat al dia. S’hi pot trobar la informació puntual de la vida de la parròquia i de les
seves activitats. Podeu fer-hi els vostres comentaris, suggeriments i crítiques.
Per anar-ho preveient...
- Estem preparant els sopars oberts amb tertúlia sobre temes d’actualitat amb mirada cristiana. Recordeu
que hi podem participar tots amb dues condicions: portar una persona no vinculada a la parròquia i portar sopar per a dues persones, per compartir. El primer sopar el farem el divendres 11 de desembre.
- Està prevista una convivència a l’hostatgeria de l’Abadia de Montserrat el dissabte 5 i tot el diumenge 6 de
desembre. Feu-ho saber als interessats.

Nota dels Bisbes de Catalunya davant les eleccions al Parlament
1. Tenint present que les properes eleccions al Parlament de Catalunya poden tenir una notable importància històri
ca, en tant que deixebles de Jesucrist i pastors de l’Església Catòlica, arrelada des dels primers temps del cristianisme a la nostra terra, volem contribuir a la reflexió dels ciutadans de Catalunya, amb la llum que ens ve de l’Evangeli de Jesucrist, conscients que estan en joc qüestions decisives a nivell institucional, polític i social. En el
marc democràtic, creiem que també la nostra veu, exposada amb esperit de servei, pot enriquir el debat actual sobre el present i el futur del nostre país.
2. Continua tenint vigència el que vam afirmar sobre la identitat nacional de Catalunya en el document "Arrels cristianes de Catalunya” de 1985, i que vam recollir el
2011 en el nostre Document titulat “Al servei del nostre poble”. Per això manifestem
el nostre amor a la Pàtria catalana, a la qual l’Església ha volgut servir des dels seus
inicis, i el nostre respecte per la legítima diversitat d’opcions que se sotmetran a votació.
3. Constatem que, amb el pas del temps, s’ha fet encara més palès i ha pres més intensitat allò que vàrem dir abans de les eleccions al Parlament de Catalunya del 2012.
Aquests darrers anys s’han manifestat nous reptes i noves aspiracions, que afecten la forma concreta com el poble
de Catalunya s’ha d’articular i com es vol relacionar amb els altres pobles germans d’Espanya en el context europeu. No toca a l’Església proposar una opció concreta, però sí que defensem la legitimitat moral de totes les opcions polítiques que es basin en el respecte de la dignitat inalienable de les persones i dels pobles, i que recerquin
amb constància la pau i la justícia.
4. Recordem el deure de tots els ciutadans a participar activament en les eleccions com una manera d’exercir la
pròpia responsabilitat en la recerca del bé comú, i encara més en un moment crucial com el que estem vivint, que
pot tenir conseqüències de llarga durada. Per això, cal que cadascú expressi per mitjà del vot les pròpies opcions,
tenint present els grans valors que han d'estructurar la societat, com són el respecte als drets de les persones, de les
famílies i les institucions, així com l'honestedat i la transparència de la gestió pública; i la regeneració de la política, pensada amb visió àmplia, i que prioritzi la justícia i l'atenció als més febles i als que sofreixen el pes de la
crisi econòmica.
5. Entre tots haurem de continuar potenciant la convivència de la societat catalana dins la pluralitat d’idees, conviccions, opcions i sentiments, cosa que vol dir animar la construcció d'una societat democràtica, solidària, acollidora amb els emigrants, respectuosa amb totes les sensibilitats i defensora de les llibertats. Caldrà continuar treballant per eradicar els efectes perniciosos de la crisi econòmica, cercant camins que permetin millorar la situació de
tanta gent que viu en l'atur, en l’estretor, en la pobresa o en la marginació.
6. Demanem a la Mare de Déu de Montserrat, patrona de Catalunya, que intercedeixi perquè el nostre poble sàpiga
discernir bé les seves opcions i trobi camins per a construir un futur més just i més fratern, obert solidàriament a la
realitat dels altres pobles del món.
Tarragona, 7 de setembre de 2015

