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perllonga en unes festes de la fe acolorides per la
nostra cultura. Les inicia la Pasqua granada i les
clou la nit de foc de blancs i vermells de la festa
major. Enguany, el goig dels 650 anys de la troballa
de la imatge de la Mare de Déu del Lledó ens farà
sentir, al cor i al carrer, la protecció secular de Ma‐
ria sobre la nostra ciutat. Posem‐nos a roda i, participant‐hi, deixem que
l’aire fresc de tantes commemoracions penetri el nostre esperit i ens reno‐
vi l’esperança. Amb aquest CANDELER presentem la primera etapa d’aq‐
uest temps especial.
El dia cinquantè
La Pentecosta completa el cicle de les set setmanes de la festa de Pasqua.
Per això la fineix. El que, revivint, havia florit, ara grana. El qui ha vençut la
mort i és el Senyor de la Glòria, ara fructifica en el Do de l’Esperit Sant. En
aquest mateix dia, els nostres germans grans, els isra‐
elites, feien memòria de l’Aliança contreta amb Déu al
Sinaí i de la recepció de la Llei que la segellava. Co‐
mençava la sega i s’oferien els primers fruits a qui és
Amo i Força de fecunditat de la terra. Un diumenge
ben adient perquè agraïm el sagrament de la Confir‐
mació, signe del Do de l’Esperit Sant, Defensor i Mes‐
tre espiritual. Hauríem d’incorporar a la nostra pregà‐
ria la invocació sovintejada de l’Esperit de Jesús. Us
proposo d’aprendre de memòria aquesta petició: Veniu, Esperit Sant, des
del cel al nostre pit amb un raig de llum divina. Vós sou el Consolador, de
l’ànima Habitador i dolcíssim refrigeri. Deu als fidels confiats dels vostres
dons esperats la sacrosanta Setena, el mèrit de la virtut, el camí de la sa‐
lut, la joia immortal i plena.
La celebració de la Primera Comunió
Aquest segon sagrament de la iniciació cristiana es prepara durant dos
cursos de Catequesi en sessió setmanal d’una hora i
mitja. Tot es fa amb dinàmiques de participació,
amb diàleg, pregària, cants i bon clima... Un diu‐
menge al mes els nens fan d’escolans i així van
aprenent les respostes i el significat de les diferents
parts de la Missa. En trobades familiars reben sig‐
nes i materials de la vida eclesial que els ajuden a
sentir‐se de la parròquia. Tot va conduint fins
aquest dia important, el de la Primera Comunió, que encara té un cert pes
social. Però tants esforços, tanta dedicació solen acabar amb un fracàs: el
diumenge següent molt pocs d’aquests infants s’han incorporat amb nor‐
malitat a la Eucaristia dominical! Tampoc ens ha d’estranyar: encara que la
fe és un do de Déu, la pràctica de la fe és un ensenyament que passa de
pares a fills, de grans a petits. Amb això està tot dit i explicat.
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Sopar‐col∙loqui amb el tema: De les missions a la missió
Aquest és ja el 7è sopar‐col∙loqui que la nostra parròquia organitza. El farem el divendres 20 de maig,
a 2/4 de 9 del vespre. En aquests sopars comentem, entre tots,
algun tema d’actualitat eclesial. Aquesta vegada: De les missions a
la missió. Com hem fet en algun altre sopar, comptarem amb una
persona del tot compromesa amb el tema proposat per al
col∙loqui. Volem parlar d’un dels grans canvis que s’han donat en
l’Església, després del Concili Vaticà II: hem passat d’una Església
que parlava i s’expandia des del món occidental i anava a terres
que en dèiem del Tercer Món per evangelitzar‐les... a una Església tota ella missionera, aquí i arreu.
La tasca evangelitzadora que, en gran part, tenia una forta càrrega paternalista i anava de bracet amb
el colonialisme europeu, ara és la missió que es planteja arreu, amb la cooperació de totes les Esglési‐
es. D’això és del que volem parlar. Especialment del que ens correspon a nosaltres com a comunitat
cristiana, i, per tant, evangelitzadora en la societat d’aquí.
Dues recomanacions: convideu altres persones interessades a passar una estona de convivència i que,
amb esperit obert, vulguin dialogar. Porteu quelcom de menjar, no gran cosa, que compartirem en el
sopar.
La festa de Corpus Christi (29 de maig)
Des del llunyà 1319 surt la processó de Corpus als nostres carrers com una manifestació de fe en la presència
del Senyor en el Pa Consagrat. Una manifestació religiosa impregnada de cultura, origen del bestiari, amb flai‐
res de ginesta i encens, amb colors de catifes i flors. L’any 2019 es compliran 700 anys de la que és, sense cap
dubte, la manifestació de carrer més antiga de totes les que identifiquen la nostra ciutat.
Les celebracions de l’Eucaristia (les d’un diumenge) acabaran subratllant la reserva del Santíssim Sagrament al
sagrari, on adorem la seva presència i des d’on portem l’Aliment de la fe als nos‐
tres germans impedits.
L’exposició solemne del Santíssim es farà a la parròquia de Sant Antoni, des que
acabi la Missa fins a les 12. A la tarda, a l’església de Sant Joan, a partir de les 5.
Hi haurà cant de Vespres a les 6; celebració de l’Eucaristia a les 7 i sortida de la
processó a les 8. El seguici s’aturarà a Sant Antoni i al Pati, i arribarà fins al Lledó.
Tots els qui puguem mirem d’acompanyar, amb el ciri a la ma i amb l’agraïment
al cor, aquest seguici religiós de tan llarga història. Intentem de passar‐lo a les
generacions futures no tan sols com una tradició cultural –tindria poca ànima‐,
sinó com a expressió pública de la fe cristiana que portem interiorment.
Aquesta expressió es reforça ‐i la fa més coherent– amb la col∙lecta solidària que, com sempre, aquest dia és
per Càritas i, enguany, a més a més, a petició del papa Francesc, pels catòlics d’Ucraïna, que passen per greus
dificultats. Ell mateix ho motiva amb aquestes paraules de la darrera exhortació L’alegria de l’amor: Cal no obli‐
dar que la mística del Sagrament té un caràcter social. Quan els qui combreguen es resisteixen a deixar‐se im‐
pulsar en un compromís amb els pobres i sofrents, o consenten distintes formes de divisió, de menyspreu i d’inj‐
ustícia, l’Eucaristia és rebuda indignament. (186)
Fi de curs de la Catequesi amb les famílies
Serà el diumenge 5 de juny en la darrera matinal familiar del curs. Estem prepa‐
rant una dinàmica conjunta, de pares, fills i catequistes, que ens serveixi de re‐
pàs i de projecció cap al proper curs: pujada al campanar per fer algunes observa‐
cions; joc de l’any litúrgic que ara entra al temps que en diem ordinari; valors i
virtuts que ens ensenya l’Any de la Misericòrdia; una mirada insòlita a l’església
de Sant Joan des del cor. Els catequistes tindrem encara una reunió de pregària,
revisió del curs i sopar... que obrirà una etapa de descans i alhora ens disposarà a
seguir fidels i coratjosos la crida del Senyor, a testimoniar‐lo amb la nostra parau‐
la i vida.

