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PARRÒQUIES DE SANT JOAN, SANT ANTONI I MARE DE DÉU DEL CARME-VALLS

Nadal porta dilatades
sobretaules en una llar
càlida de tendresa i de bona
temperatura. A fora fa fred i
els carrers estan solitaris.
Dins, les mirades, que van
de l’un a altre, expressen
estimació sincera. Arraulits
al voltant d’una taula
abundant hi som els de
sempre. Potser hi manca
algú que hi era l’any passat.
El trobem a faltar. Potser hi
ha algú novell. La família
creix. El cercle no és massa
gran: som els de casa! Tot
està ornamentat d’afecte
compartit. Tot és bonic,
encara que no duri massa. A
fora, sona la musiqueta
repetitiva que ningú escolta
i espurnegen els llumets que
ningú mira. Sembla que
tothom està entaulat.
Dic “sembla” perquè si
hom dóna mig tomb
descobrirà algunes persones
que “no han trobat cap lloc
on hostatjar-se”. Un
emigrant de Ghana
(camallarga i ulls
enfonsats), un parella
d’argelins amb un fillet de
setmanes (ell barba-serrat,
ella amb la cara quasi
totalment coberta, el petit
morenet i tot ulls), un dona
anònima escapada de casa
per les amenaces del seu
company (la violència
causa soledat), una parella
que dormen al carrer (és
que és possible dormir al
carrer?), un matrimoni
d’ancians de 80 anys
desnonats de la seva pròpia
casa (allí on havien viscut
tota la vida), una parella
jove amb un fill de tres
mesos
(una
mica
silenciosos, un bastant
desemparats), una família
romanesa amb quatre fills
(tots quatre caben en
cabàs), un home colombià
que dorm a l’obra (aquest si
que arriba puntual al lloc de

la feina: ja hi era!), un jove
amb problemes familiars
(els desamors i
les
incomprensions tanquen
portes), i altres... són 8.000
a Catalunya!
Els que hem anomenat no
són personatges de ficció ni
literàriament inventats per
sensibilitzar
les
consciències i els cors. Són
homes, dones i infants reals
que la Càritas de Valls a
acollit, els darrers anys, en
els tres pisos que té a punt
per a solucionar situacions
d’emergència.

Aquest Nadal, Càritas ens
recorda que tothom té dret
a un habitatge digne. Que
sigui digne perquè s’hi pot
viure i perquè s’hi pot
conrear l’amor. Que sigui
digne perquè hi poden
sojornar persones i perquè
la poden considerar, per un
temps, casa seva. Amb
aquesta proclama es vol
expressar el dret que tenen
els col·lectius més
vulnerables i empobrits a un
habitatge digne. Un dret
que reconeix la Constitució:
“Tots els espanyols tenen
dret a gaudir d’un habitatge
digne i adequat. Els poders

públics promouran les
condicions necessàries i
establiran les normes
pertinents per fer efectiu
aquest dret” (article 47).
També l’Estatut concreta:
“Les persones que no
disposen dels recursos
suficients tenen dret a
accedir a un habitatge
digne, per a la qual cosa els
poders públics han
d’establir per llei un sistema
de mesures que garanteixi
a q u e s t d r e t ,a mb l e s
condicions que determinen
les lleis” (article 26).
Aquest dret ens interpel·la a
tots i ens mou a fer-hi el que
puguem. Des de fa un temps
la nostra Càritas ha arranjat
un piset a la planta baixa de
la rectoria de sant Joan i dos
pisos a la rectoria de sant
Joan per oferir-los a
famílies i persones que
puntualment es troben sense
casa, fins que es resolgui la
seva situació. Quan un pis
és ocupat es fa un
seguiment del seu ús
correcte. La intenció és
ampliar aquest projecte. Per
això necessita la nostra
aportació econòmica. Es pot
fer a les col·lectes de les
Misses de la nit i del dia de
Nadal o fent un ingrés a un
d’aquests comptes corrents
20730018880110426475 ó
21000952400200003500.
Ja que els drets són
universals, fem que també
ho siguin les oportunitats.
El Nadal de Nostre Senyor
Jesucrist i el compromís de
fraternitat i pau d’aquestes
festes ens ho urgeixen. Si
ho fem així tindrem un Bon
Nadal i un Millor Any Nou.

JOSEP BOFARULL, rector
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Pregària davant del pessebre

MISSES DE NADAL
Diumenge, 24:
al matí, les Misses com els diumenges
a les18 a la Casa Montserrat Cuadrada
a les 20 a la parròquia de st Antoni
a les 24 a la parròquia de st Joan MISSA DEL GALL

Dilluns 25, dia de Nadal:
La llum de Nadal ens crida a nosaltres.
Jesús, germà, fill de Maria, Fill de Déu.
Ens crida com va cridar aquells pastors
desconcertats i com va cridar els mags
per fer-los emprendre aquell llarg camí.
Perquè a Betlem, en la teva carn tan feble,
en el teu rostre d’infant que encara no ha après
a mirar el món,
nosaltres hi veiem tot l’amor de Déu.
En la teva carn, hi ha aquell amor,
aquella tendresa, aquella esperança confiada
que només Déu és capaç de donar.
En la teva carn, Déu s’ha fet un dels nostres,
i això és la cosa més gran que ningú
no hagués pogut arribar a somniar.
Mirant-te aquí, ajagut al pessebre,
acompanyat de l’estimació de Maria i Josep,
volem posar a les teves mans
-mans petites, que encara no saben
agafar les coses- les nostres il·lusions
i les nostres pors, el nostre desi de fidelitat
i també el nostre mal.
I volem posar-hi el món sencer:
els qui més estimem i els qui no coneixem
els de prop i els de lluny;
i sobretot, els qui més pateixen.
Les teves mans, Jesús, són mans per a tothom.
perquè en tu, a Betlem, en la teva carn,
Déu s’ha fet seu cada pas que faci cada home,
Perquè, per sempre, els cecs hi vegin,
els coixos caminin,
els captius aconsegueixen la llibertat
i els pobres puguin sentir la gran notícia
de l’alliberament.
Que la teva llum, Jesús, ens il·lumini sempre.
Amén

a les 10,30 a la parròquia de st Antoni
a les 12 a la parròquia de st Joan
a les 13 a l’església del st Cor (Pisos Clols)
a les 19 a la parròquia del Carme, en castellà preparada
per un grup de llatinoamericans

Misses del dia de st Esteve:
a les 8,30 al Monestir del Portal Nou

a les 10: a sant Antoni

MISSES DEL DIUMENGE DE LA SAGRADA
FAMÍLIA I DEL DIA DE CAP D’ANY
Dissabte, 30: a les 8 de la vespre, a la parròquia de sant Joan
Diumenge 31: les Misses com un diumenge
Dilluns 1: les Misses com un diumenge

MISSES DE LA FESTA DE L’EPIFANIA I DEL
BAPTISME DEL SENYOR
Divendres 5: a les 8 del vespre, a la parròquia de sant Joan
Dissabte 6: les Misses com un diumenge
Diumenge 7: les Misses com un diumenge

CALENDARI D’AQUESTS DIES
Dissabte 30 de desembre, a les 21, a la capella dels Dolors de sant Joan:
CONCERT del Cor Montserrat de Terrassa

Dijous 4 de gener, a les 17, a la capella del Pius Hospital:
MISSA de Nadal

Diumenge 7 de gener:

N º 8 2 - 24 D E S E M B R E D E 20 0 6

COL·LECTA a les Misses, pel pagament de les obres de la capella dels Dolors

