tel i fax 977 60 00 13
http://sjoan.valls.arquebisbattarragona.cat
a/e:sjoan.valls@arquebisbattarragona.cat

C A R M E - V L L S
D E L
D É U
D E
M A R E
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

A punt d’instal∙lar‐nos a l’estiu, ens trobem de ple en la segona etapa d’aquest
temps especial que ocupa mig maig i tot el juny (veure EL CANDELER 140). A algu‐
nes de les trobades d’aquestes setmanes se’ls ha encomanat el vocabulari esco‐
lar. Per això en diem trobades de final de curs. No s’interromp res important
amb aquest final: ni la vida, ni la convivència familiar, ni el servei de la comunitat
cristiana, ni la trobada dominical de tots amb el Senyor en qui creiem... Però el
temps d’estiu convida a l’aturada reflexiva, a l’acció de gràcies, a la revisió i al
rellançament d’algunes accions pròpies de la parròquia i de l’arxiprestat, amb
nous ànims i amb plantejaments renovats. Enguany la mirada i el pensament van
cap a Santa Maria del Lledó i les solemnes festes que tot just comencen i cap a
Sant Joan Baptista, el nostre patró, que va saltar d’entusiasme en el ventre de la
seva mare, Elisabet, davant la presència de Maria quan aquesta entrà a casa seva.
Els salts festius de carrer de la nostra Festa Gran seran tota una simbòlica saluta‐
ció de la ciutat a la Mare de Déu que, durant tants segles, ha protegit la ciutat de
Valls. El 24 i el 25 de juny, dos dies units des de sempre, aquest any commemora‐
ran 650 anys de fidelitat.

Duodenari a la Mare de Déu del Lledó
Aquest duodenari s’anirà desplegant des del dissabte 11 de juny fins al 22
de juny, a les 8 del vespre, al Santuari del Lledó. Dotze
dies, tants dies com estrelles té la corona de Santa Maria, per celebrar l’Eucaristia, emmarcada en reflexió,
en lloances i en la predicació mariana. Cada dia que
ens sigui possible pugem al Santuari, venerem la santa
imatge, aixequem el cor, mirem la vida amb els ulls de
la primera creient. I els dies que no ens sigui possible,
fem-ho a casa, en família, si pot ser. Aquest itinerari
marià, repassant els dotze misteris de la vida de la Mare de Déu, encetarà les grans Festes dels 650 anys de la troballa de la imatge de Santa Maria del Lledó.
Festes dels 650 anys de la troballa de la imatge de la Mare de Déu
del Lledó i 50 anys de la seva coronació
El dissabte 25 de juny, a les 12 del migdia, al Lledó, celebració de l’Eucaristia del Vot de Poble, presidida pel Pare Abat de Montserrat, Josep Mª
Soler.
A les 6 de la tarda, a Sant Joan, Concert a càrrec del Cor i l’Orquestra dels
Amics de la Catedral de Tarragona, en homenatge al Cardenal Vidal i Barraquer i a benefici del menjador social La Teulada.
A les 10 de la nit, processó de trasllat de la imatge de la Mare de Déu fins a
l’església parroquial de Sant Joan. Tot seguit, Vetlla de Pregària Mariana.
Diumenge 26 de juny, a les 12 del migdia, a Sant Joan, celebració de l’Eucaristia presidida per l’arquebisbe de Tarragona, Jaume Pujol.
A les 7 de la tarda, processó de retorn de la imatge de la Mare de Déu del
Lledó fins al seu Santuari. Pel camí, cant de la Salve a càrrec de les corals
vallenques i, en arribar, cant dels Goigs i besamans dels fidels.
Des de fa segles, Santa Maria acompanya la ciutat i la gent de Valls en els
avatars de la seva història. Donem-li gràcies i demanem-li que ens continuï
acompanyant perquè nosaltres, amb totes les generacions, li diem benaurada.
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Els sopars de fi de curs
El mes de juny algunes activitats parroquials s’aturen per donar gràcies a Déu pel treball fet amb el seu
ajut, per revisar-ne el funcionament, per preparar el proper curs renovant mètodes i temes. Sovint, aquesta aturada es fa al voltant de la taula de la germanor,
compartint el que cadascú porta. La convivència i la trobada distesa faciliten el
diàleg, fins la correcció fraterna, si és el cas, i la proposta agosarada de noves
fites pastorals. Els mossens i els membres del Consell Pastoral de l’Alt Camp,
divendres passat, dia 10 de juny, vam sopar plegats per fer la darrera reunió del
curs. També el grup de formació d’adults de la tarda celebrarà el final de curs dimarts 14 de juny, a 2/4
de 5. El divendres 17 de juny, al vespre, havent sopat, els membres del Consell Pastoral de Sant Joan donaran un cop d’ull al projecte del calendari d’activitats de la nostra parròquia per al proper curs 20162017, en què es remarquen els aspectes més rellevants i la proposta de noves accions. També els catequistes tindran la seva trobada el dilluns 20 de juny, al vespre, i començaran a programar les trobades
familiars i els temes de Catequesi del proper curs.
A la parròquia, totes les reunions pretenen una finalitat fonamental: trenar llaços d’unió entre els qui en
som, de la parròquia, i fer-nos més i millors testimonis de l’Evangeli. T’animes a formar-ne part?

Celebració de la Confirmació a mans del Sr Arquebisbe
El diumenge 12 de juny ha estat el gran dia en el qual tretze nois i joves han rebut el sagrament de la
Confirmació, que ha completat la seva iniciació cristiana i, per tant, els ha fet cristians del tot. A més del
grup de la nostra parròquia, també s’hi han afegit nois de Vilabella i de Vallmoll.
Tant els uns com els altres han fet la corresponent catequesi i, junts, hem fet tres
trobades de preparació immediata. La primera, una reunió catequètica sobre el
sentit del sagraments i dels signes amb els quals se celebra. La segona, la celebració del sagrament del Perdó i un breu assaig de la cerimònia. La tercera, el mateix
dia de la Confirmació, ha estat una xerrada amb el Sr. Arquebisbe. Aquests són els
noms dels confirmats en la fe: Nit Duran, Zhi-Hua Rull, Gerard Gilabert, Jan Guasch, Jordi Ferré, Berta
Fort, Ysepe Esthela Maho, Júlia Darroman, Ariadna Ferré, Cristina de Magdalena, Andrea Barajola, Mónica Oribe i Àngel Rodriguez. Podeu trobar fotos de tot plegat al facebook de la nostra parròquia.
Necessitem la força de l’Esperit Sant per a viure com Jesús ens ha ensenyat i per a ser testimonis d’Ell en
la vida diària, cosa que es recorda als nuvis quan demanen el Matrimoni per formar una nova família,
església domèstica. I també als qui volen ser padrins de nous cristians. Com que els padrins assumeixen
la seva responsabilitat en nom de la comunitat cristiana, és normal que se’ls demani, entre altres coses,
que hagin rebut el signe de l’Esperit Sant en la Confirmació.

Festa Major de Sant Joan Baptista
Ja han començat a córrer els llampants programes de la Festa Major. Ciutat i parròquia tenen el mateix patró.
Varen néixer juntes, han fet un llarg camí juntes i comparteixen molts signes d’identitat. Un, no menor, el patronatge del Baptista, fill de Zacaries i Elisabet, precursor del Senyor, home del desert, predicador de paraula incisiva i màrtir de la veritat. La seva relíquia és un tòtem ciutadà i una imatge que concita
cerimonials i sons peculiars. La seva imatge, en el centre del majestuós retaule –ara polit
i lluminós- ens assenyala amb el dit en Qui hi ha el Camí i la Vida: Mireu l’Anyell de
Déu el qui lleva el pecat del món, ens diu. Això és el que dóna consistència històrica i
ànima de futur a la nostra Festa Gran de ciutat, en el dia més llarg i la nit més breu.
Dos actes centrals de la festa ho recorden i donen consistència a la Festa. El primer és el
Cant de Completes (a les 10 del vespre del dia 23 de juny) i la Sortida de Completes,
amb tots els detalls del cerimonial: anada, acolliment, entrada de la relíquia, pregària, toc, ball i sortida. Així
s’enraiga la festa. El segon acte, que assenyala la Diada central, és l’Ofici Solemne del matí de Sant Joan (a les
11 del matí del dia 24 de juny), la celebració de l’Eucaristia precedida de l’Anada a Ofici. Aquest acte posa Sant
Joan, el patró, al seu lloc principal perquè la Festa de tots pugui portar el seu nom. També farem col·lecta especial per pagar la neteja i el tractament anticorc del retaule que el realça (16.045€).
Segur que nosaltres hi serem, tant en un acte com en l’altre, aportant-hi la participació de fe que donen sentit i
profunditat a la festa.

