FEM CAMÍ QUARESMAL... PRACTICANT
LES OBRES DE MISERICÒRDIA

http://sjoan.valls.arquebisbattarragona.cat

tel i fax 977 60 00 13

Que la Quaresma d'aquest Any Jubilar sigui viscuda amb major intensitat, com a mo‐
ment fort per a celebrar i experimentar la misericòrdia de Déu. Quantes pàgines de la
Sagrada Escriptura poden ser meditades en les setmanes de Quaresma per redescobrir el
rostre misericordiós del Pare! Amb les paraules del profeta Miquees també nosaltres
podem repetir: «Vós, oh Senyor, sou un Déu que perdoneu les culpes, que no manteniu
per sempre l’enuig, vós us complaeu a estimar. Vós, Senyor, tornareu a compadir‐vos de
nosaltres i a tenir pietat del vostre poble. Destruireu les nostres culpes i llançareu al fons
del mar tots els nostres pecats» (cf. 7,18‐19).

a/e:sjoan.valls@arquebisbattarragona.cat

P A R R Ò Q U I E S

D E

S A N T

J O A N ,

S A N T

A N T O N I

I

M A R E

D E

D É U

D E L

C A R M E - V L L S

L’Església, la nostra mare i educadora en la fe, es proposa, cada any, que la Quaresma
sigui un temps tan intens en l’empenta que ens dóna per convidar‐nos a anar endavant
com dens en els missatges que ens proposa d’assimilar. Enguany potser encara una mica
més, perquè estem de ple dins l’Any de la Misericòrdia. No em resisteixo a citar les pa‐
raules del papa Francesc, que ens motiven en aquest sentit i en aquest camí quaresmal:

Les pàgines del profeta Isaïes podran ser meditades amb major atenció en aquest temps
de pregària, dejuni i caritat: «El dejuni que jo aprecio és aquest: allibera els qui han estat
empresonats injustament, deslliga les corretges del jou, deixa lliures els oprimits i trosse‐
ja jous de tota mena. Comparteix el teu pa amb els qui passen fam, acull a casa teva els
pobres vagabunds, vesteix el qui va despullat. Llavors brillarà com l'alba la teva llum, i
les teves ferides es clouran en un moment. Tindràs per avantguarda la teva bondat, i per
rereguarda la glòria del Senyor. Quan invoquis el Senyor, ell mateix et respondrà; quan
cridis auxili, ell et dirà: Aquí em tens! Si treus de casa teva tots els jous i no assenyales
amb el dit per acusar, si dónes el teu pa als famolencs i satisfàs la fam dels indigents,
llavors la teva llum s'alçarà en la foscor, el teu capvespre serà clar com el migdia. En tot
moment el Senyor et conduirà, en ple desert saciarà la teva fam, et farà fort i vigorós i
seràs com un hort amarat d'aigua, com una font que mai no s'estronca» (58,6‐11). (El
rostre de la misericòrdia, núm.17)
En el temps d’Advent i Nadal ens vàrem proposar de practicar les obres de misericòrdia
corporals. Sense deixar‐les, activem ara les obres de misericòrdia espirituals. Són les que
tots coneixem. Donar consell a qui ho necessita, amb senzillesa, respecte, amb el sincer
desig d’ajudar‐lo a sortir del dubte. Ensenyar a qui no sap, especialment amb el testimo‐
niatge de la vida de fe, sempre amb la recta intenció d’estimular el creixement de l’altre
en la maduresa, la responsabilitat i la llibertat. Corregir el qui va errat, perquè estimar
de veritat demana socórrer aquell qui es pot perdre, advertir aquell qui pot caure en el
parany. Consolar el trist, amb la proximitat de l’afecte del cor i de la paraula, i, si és pos‐
sible, amb la compassió solidària que allibera d’allò que causa la tristesa o la por. Perdo‐
nar les ofenses, primer defugint la venjança irracional o el rancor, després posant‐se en
la pell de l’altre per intentar de comprendre’l, ja que ell, com jo mateix, som persones
inacabades i sovint injustes. Suportar amb paciència les persones que ens molesten, per‐
què tots som limitats, a tots ens domina l’amor propi i ens és molt difícil conèixer l’i‐
nterior de l’altre i la seva fragilitat humana. Pregar a Déu pels vius i pels difunts, invo‐
cant‐lo com a Pare, Font i Fonament de vida d’uns i altres, demanant‐li el seu Amor, que
és Perdó i Pau, i sentint‐nos així agombolats per la seva Misericòrdia.
Bones pràctiques de Quaresma per a adquirir bons hàbits i educar actituds evangèli‐
ques. Ens ajudaran a fer camí vers la Pasqua del Senyor Vivent, ja que en cada un d’aq‐
uests «més petits» és present Crist mateix. La seva carn es fa de nou visible com a cos
martiritzat, nafrat, flagel∙lat, desnodrit, en fugida..., perquè nosaltres el reconeguem, el
toquem i l’assistim amb cura. No oblidem les paraules de sant Joan de la Creu: «En el
capvespre de les nostres vides, serem jutjats en l’amor».(El rostre de la misericòrdia,
núm.15)
Josep Bofarull, rector
nº 138 – 14 febrer de 2016

ACTES DE CADA SETMANA
Cada dimecres, de 2/4 de 8 a 2/4 de 9 del capvespre, Estudi de l’Evangeli del diumenge en un espai de pregà‐
ria, silenci, reflexió, a la sala de la planta baixa de la rectoria
Cada dijous, de 10 a 12 del matí, celebració de l’Eucaristia i Exposició del Santíssim Sagrament, a Sant Antoni
Cada dissabte, a 1/4 de 8 del capvespre, Via Crucis, a Sant Joan
Cada dissabte, a les 8 del capvespre, Pregària de Vespres i Eucaristia

PROGRAMA D’ACTES ESPECIALS
Dimecres de cendra, dia 10 de febrer, celebració de l’Eucaristia, amb imposició de la Cendra, a les 10 del matí a
Sant Antoni i a les 8 de vespre a Sant Joan
Dissabte 13, a les 8 del vespre, i diumenge 14 de febrer, a les 12 del migdia, a la fi de l’Eucarista, imposició de la
cendra
Diumenge 14 de febrer, des de les 11 del matí, Trobada de les famílies de la Catequesi per treballar les obres
de misericòrdia espirituals (oberta a tothom), a Sant Joan
Divendres 19 de febrer, a les 9 del capvespre, sopar‐tertúlia amb el tema “Des de la compassió a la solidari‐
tat”, a la sala del 2n pis de la rectoria (hi prendran part Xavier Correig i Helena Fraga, responsables del grup de
suport a Ekolo ya Bondeko)
Dissabte 27 de febrer, a les 7 de la tarda, davant del Santíssim Sagrament, de Sant Joan, pregària en grup
Divendres 4 de març, a les 9 del capvespre, Pregària de joves, (oberta a tothom) a la sala del 2n pis de la recto‐
ria
Divendres 11 de març, a les 7 de la tarda, presentació de la predel∙la del retaule de Sant Joan (escenes de la
passió i mort del Senyor), a càrrec del Dr. Joan Yeguas Gassó, organitzat per Catalònia Sacra
Dissabte 12 de març, de 2/4 de 5 a les 7 de la tarda, Recés de Quaresma, amb la reflexió sobre l’Evangeli de la
Misericòrdia a càrrec de Mn. Antoni Pérez, (reflexió, silenci i pregària) al Santuari de la Mare de Déu de Mon‐
tserrat, a Montferri
Divendres 18 de març, a les 10 del matí, celebració de l’Eucaristia en la festa de la Mare de Déu dels Dolors, a
la seva capella de Sant Joan (perfum especial a la capella tot el dia)
Divendres 18 de març, a les 8 del capvespre, Concert: Missa de Rèquiem de Mozart, a càrrec de la Schola Can‐
torum de la Selva del Camp, a Sant Joan
Diumenge 20 de març, a 2/4 de 12, benedicció dels rams i les palmes, al Pati, tot seguit celebració de l’Euc‐
aristia i lectura de la Passió, a Sant Joan
Diumenge 20 de març, a les 7 de la tarda, Via Crucis al carrer, organitzat per les parròquies de Valls i per l’Agr‐
upació de Setmana Santa, sortint de Sant Joan
Dimarts Sant, dia 22 de març, des de les 9 del capvespre, Via Crucis preparat pels joves, (obert a tothom) a peu
des de l’ermita de la Mare de Déu del Loreto de Bràfim al Santuari de la Mare de Déu de Montserrat a Montferri

“CONFERÈNCIES FAMILIARS” QÜESTIONS D’AVUI 2016
Dijous 3 de març: La Mare de Déu del Lledó: història, art, tradicions, a càrrec d’Àngel Gasol, llicenciat en
Història (En la commemoració dels 650 anys de la troballa de la seva imatge i 50 anys de la seva corona‐
ció canònica repassem el que cal saber de tota aquesta història)
Dijous 10 de març: Misericòrdia, ¿un dret o un deure?, a càrrec de Mn. Francisco Giménez, rector de la
parròquia de sant Miquel de Mont‐roig del Camp

(Quan estem ja a la meitat de l’Any Jubilar de la Misericòrdia, un estímul a ser portadors de misericòrdia i
de compassió solidària)
Dijous 17 de març: La família: l’opció cristiana enmig de la pluralitat de models, a càrrec de Mn. Josep
Masdéu, delegat diocesà de Pastoral Familiar, i Marcel Pallejà i Betlem Padró, matrimoni responsable del
CPM, Carmen Cumplido de Llar Natalis, i Antonia Martinez i Rocio Quintanal del projecte Raquel
(La pastoral diocesana sobre la família: els projectes Raquel, Llar Natalis i altres)
A la sala d’actes de la Residència Santa Teresa, de Valls
A 2/4 de 9 del vespre
Organitzat per les Parròquies de Sant Joan Baptista i de la Mare de Déu del Lledó de Valls

EL SAGRAMENT DEL PERDÓ
Jesús confià el sagrament del Perdó a l’Església pel nostre bé i
perquè en tenim necessitat, igual com en tenim de tots els altres sagraments. Les narracions evangèliques van
plenes de paraules i de gestos que expliquen com el Senyor perdona. Al penediment explícit, humil i sincer Jesús
responia sempre amb un gest tendre d’acolliment, que oferia el seu perdó a mans plenes. Aquest perdó, perquè
era de Jesús, de Déu, actuava amb una eficàcia integralment purificadora. Quan el
rebem, més enllà i més endins de la nostra pregària de penediment, vessa l’abundor
de la misericòrdia de Déu, que arriba a tota la nostra persona, cos i esperit, com un
segon baptisme que ens refà del tot i ens retorna a la dignitat inicial de fills del Pare.
Convé que no menysvalorem la força integralment guaridora d’aquest sagrament i
que no ens perdem el benefici de ser perdonats per Jesús.
Per altra banda, si afirmàvem que no tenim pecat, ens enganyaríem a nosaltres ma‐
teixos, i la veritat no estaria en nosaltres. Però si reconeixem els nostres pecats, ell,
que és fidel i just, ens els perdonarà i ens purificarà de tot mal. Si afirmàvem que no
hem pecat, el tindríem per mentider, i la seva paraula no estaria en nosaltres.
(1Jn.1,8‐10)
Novament posem al centre amb convenciment el sagrament de la Reconciliació, perquè ens permet tocar en la
pròpia carn la grandesa de la misericòrdia. Serà per a cada penitent font de veritable pau interior. (El rostre de la
misericòrdia, núm. 17, del papa Francesc)
Trobareu, en una de les bústies del plafó de l’entrada (a tocar del cancell), un full de color lila amb Les Pregun‐
tes del papa Francesc. Ens poden ajudar a revisar la nostra vida i a preparar‐nos per rebre el sagrament del Per‐
dó. Seguint la tradició de l’Església, cal rebre’l abans de Pasqua, però es pot demanar sempre que convingui i
també tenint en compte l’horari prefixat que transcrivim tot seguit.
RECORDEU que podeu rebre aquest sagrament:
. cada dimecres, a Sant Antoni, després de la Missa de 10
. cada dissabte, a Sant Joan, des de les 7 de la tarda, i cada diumenge, des d’1/4 de 12 del matí.
. el Dilluns Sant, dia 21 de març, a Sant Joan, a les 8 del vespre; el Dimecres Sant, dia 23 de març, a Sant Antoni,
a les 10 del matí, en celebració comunitària
. el Dijous Sant, dia 24 de març, a Sant Joan, a les 12 del migdia i a les 7 de la tarda.

ALGUNS PUNTS DE REVISIÓ I PENEDIMENT:
‐ Només em dirigeixo a Déu en cas de necessitat? (Es mereix molt més per l’amor que em té)
‐ M’he avergonyit de manifestar‐me com a catòlic? (He rebut tant pel fet de ser‐ho!)
‐ Sé perdonar, tinc comprensió, ajudo al meu proïsme? (Així actuo com a fill del qui contínuament em perdona)
‐ Sóc envejós, colèric, o parcial? (tenir el cor ample és actuar dignament i respectar la dignitat de l’altre)
‐ Estimo i cultivo la puresa de cor, de pensament, d’accions (és el primer que demana ser honest)
‐ Sóc misericordiós, humil i constructor de pau (així es fa un món més just i fratern)

PUBLICACIONS INTERESSANTS:
Butlletí Canvi d’aires (Delegació DIocesana de Missions); Butlletí d’informació (Ekolo
ya Bondeko Projecte Kinshasa); Mundo negro (Misioneros combonianos)

HI SOM!
Fins ara MÓN PER ESTIMAR ha anat
abraçant-se als confortables coixins de
diverses activitats que la nostra parròquia
ja té consolidades. Així, ha proposat als més
petits de la catequesi que felicitessin per
Nadal els missioners de la nostra diòcesi; ha
demanat que la pregària jove de la
Quaresma contempli algunes de les seves
motivacions i alguns dels seus compromisos;
ha proposat que un dels sopars-col·loqui
permeti que el tema de la dimensió
missionera hi tingui cabuda... Disposa d’una
cartellera de reclam i d’informació. Tot
plegat amb l’objectiu de presentar i de
donar a conèixer aquest nou servei.
MIREU!
A la cartellera de MÓN PER ESTIMAR,
aquests dies, hi podeu consultar un
mapamundi que situa tots els missioners de
la nostra diòcesi; un interessant reportatge
sobre la pèssima distribució de la riquesa i
un Racó de lectura prou suggeridor. Es
renova periòdicament, no cal dir‐ho.

formisme.
PENSEM-HI
Els missioners ens recorden que hi ha esperança i que no hem de deixar‐nos robar el somni de
“canviar el món amb el ferment de l’Evangeli, començant per les perifèries humanes”, tal com diu el
Papa Francesc; i que no hem d’oblidar tantes persones que esperen de nosaltres misericòrdia, consol i
esperança. El compromís amb els més vulnerables ens porta a no defugir la mirada cap a la situació de
marginació i pobresa que viu una part important de la humanitat. Les estructures injustes que hem
construït, en un món globalitzat, condemnen milions de persones a l’exclusió i a la manca d’oportun‐
itats de tot tipus. D’altra banda, estem envaïts per una cultura individualista que ens anestesia amb
un consumisme exagerat i insostenible, que amaga el clam dels pobres. Cal viure amb uns altres va‐
lors i acceptar unes renúncies necessàries. No veiem el rostre de Jesús
quan estem immersos en la nostra comoditat i en el nostre conformis‐
ESCOLTEM!

https://youtu.be/dPGhz0X5PVc ¿Quién? De Luis Guitarra

