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

Quan arriben aquests dies sants de la passió, mort, sepultura i resurrecció del
Senyor, sovint em venen a la memòria imatges del passat en relació a fets viscuts
aquests dies. De la infància d’escolà en la meva parròquia natal i en la meva
família, de seminarista jove quan apreníem els rituals litúrgics, de vicari i de
rector en diverses parròquies ensenyant i aprenent a entusiasmar-nos de les
celebracions.
Recordo una imatge que em sembla molt suggerent i que porta un missatge
permanent. La Schola Cantorum del Seminari participava en la processó de la nit
del Divendres sant a Tarragona. Mentre esperàvem, per incorporar-nos-hi, ens
passejàvem, amunt i avall pel passeig de Torroja, que és com una gran balconada
damunt del mar gris fosc, en aquella hora nocturna. Cada any algú ens feia notar
que la lluna plena i lluenta es reflecteix damunt del mar, obrint com un llarg camí
platejat que es perd en l’horitzó, cap a l’est. Prepara la Pasqua, que se celebra en
el pleniluni de primavera. Allí on es fon, o potser comença, el camí de la lluna, hi
neix el Sol de la Vida. Cada any la Llum eixint encén el foc a la porta i el Ciri
Pasqual, trenca la foscor de la nau i ablama totes les lluminàries de l’església, en
la més Santa de totes les Nits, aviva els cors i les veus per estrenar el cant
d’alleluies i de glòries.
La lluna ha indicat el camí i el lloc on neix la Llum. Aquesta nit, la lluna és del tot
plena per a reflectir, tan com pot, la única Llum que és el Sol de la Vida: el Crist
Senyor Ressuscitat. Cada any la lluna, humil i servidora, ensenya a l’Església a ser
aquest camí, aquest reflex, necessari, per trobar el Crist i deixar-nos illuminar
per Ell, perquè és el Sol de la Vida. Del món sencer, que cerca la calidesa de la
fraternitat i la veritat de l’amor. Només Ell ens ho pot donar.
Així la lluna de la nit, l’Església que ha de ser lluna creixent, dóna pas a la Llum
del Dia del Senyor, que ja no es pondrà mai més. Bona Pasqua!

Divendres, 30 de març, festa de la Mare de Déu dels Dolors
A les 10 del matí, celebració de l’Eucaristia a la capella dels Dolors de sant Joan
● durant el dia es podrà pujar al cambril de la Mare de Déu i olorar el perfum especial del dia
A les 8 del vespre, a l’arxiprestal de sant Joan, pregó de la Setmana Santa a càrrec de Mn
Jaume Reixach, escriptor: “Pel camins poètics de la Setmana Santa”,
i concert del Cor Audite
organitzat per l’Agrupació de Confraries i Germandats de la Setmana Santa a Valls.
Diumenge de Passió o de Rams, 1 d’abril
A 3/4 de 12, a la plaça del Blat, benedicció dels Rams
tot seguit, les 12, Eucaristia amb lectura de la Passió del Senyor
A les 7 de la tarda, Via Crucis pels carrers de l’entorn de sant Joan,
organitzat per l’Agrupació de C.i G. de la Setmana Santa.
Dimarts sant, dia 3 d’abril
A les 8 del vespre, a la parròquia de la Mare de Déu del Lledó, Eucaristia en sufragi dels
germans i confrares difunts,
organitzada per l’Agrupació de C. i G. de la Setmana Santa.
Dimecres sant, 4 d’abril, celebració comunitària de la Penitència:
a les 10 del matí, a la parròquia de sant Antoni
i a les 8 del vespre, a la parròquia de sant Joan
Dijous sant, 5 d’abril
a sant Joan, Celebració del Perdó (confessió personal):
des de 12 a les 13 del migdia i des de 7 a les 8 del vespre.
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1a “PARE PERDONEU-LOS QUE NO SABEN EL QUE FAN”
Lc 23, 34

El deixeble, fent camí al costat de Jesús aprèn que l’Evangeli és l’anunci de la
misericòrdia, del perdó total, de l’amor sense límits, de la gratuïtat i de la gràcia
immensa de Déu. El deixeble, fent camí al costat de Jesús aprèn que l’anunci del
Regne, és anunci de reconciliació, de perdó, de comprensió, d’acolliment, de
retrobada, d’amistat amb Déu... de salvació per a tots els homes i dones.
El deixeble, fent camí al costat del Mestre descobreix com Jesús posa en pràctica
l’amor misericordiós de Déu quan crida els pecadors perquè el segueixin, els
acull, comparteix amb ells la taula, els guareix, els convida a la conversió i els
perdona. El deixeble, quan arriba a l’indret anomenat la Calavera, fent camí al
costat del Crucificat, sent brollar dels llavis de Jesús una pregària d’intercessió a
favor d’aquells qui l’han condemnat i comprèn que aquestes paraules de Jesús en
la creu responen a la seva immensa misericòrdia. Jesús és conseqüent amb allò
que va ensenyar als seus deixebles sobre l’amor als enemics (Lc 6, 27-35). Jesús
és el rei crucificat i la seva sobirania es manifesta en el perdó.
Maria de l’ Esperança Amill

2a “T’HO ASSEGURO, AVUI SERÀS AMB MI AL PARADÍS”
Lc 23,39-43

Ës la resposta de Jesús al prec que li va fer el bon lladre.
El llarg Via Crucis de Jesús arriba ara al final. Ell, víctima innocent, lliurat a la mort per la nostra causa, és
ara al Calvari, on tot es va acomplint segons les Escriptures. Amb el cos exhaust i despullat de les vestidures, és
clavat a la creu entre dos malfactors, mereixedors de càstig pels seus delictes.
L’actitud però d’aquests dos homes és ben diferent, mentre l'un, amb duresa de cor es burla de Jesús i
l’insulta dient: No ets tu el Messies?. Salva’t a tu mateix i a nosaltres. L’altre, conscient de la seva situació
desesperada, veient el procés i l’actitud de Jesús ,sent temor de Déu en el cor, es penedeix dels seus actes i es fia
de Jesús, ja que entén que només Ell, el pot alliberar d’aquesta situació. Repta al company de patíbul dient-li: I no
tems Déu, tu, que estàs al mateix suplici?. En nosaltres és de justícia a que rebem el que mereixem per les nostres
obres; però aquest no ha fet res de mal i deia: Jesús, recorda’t de mi quan arribaràs al teu regne.
En l’actitud del bon lladre hi trobem ,el penediment i conversió el reconeixement de Jesús com a fill de Déu i
Salvador, que és qui ens porta al Pare.
Mercè Plana

3a “DONA AQUÍ TENS EL TEU FILL. AQUÍ TENS LA TEVA MARE”
Jn 19, 25-27

Jesús passa pel pitjor moment de la seva vida i sols el pot suportar perquè la intensitat del seu amor per a
nosaltres es més fort que tot el seu sofriment, però, al acomiadar-se, confia el seu bé mes preuat a la qui creu que
en podrà tenir millor cura i ens fa, en la persona del deixeble, el millor regal que ens pot fer, ja que ens dona el que
Ell més estima i la font de l’amor més gran que Ell ha tingut..
Pot més el seu amor que tot el seu sofriment.
Penso en les mares immigrants que per amor als seus fills i per a buscar un futur millor per a ells han hagut
d’abandonar el seu país, amb tot el dolor i llàgrimes que això comporta, per a afrontar una altra vida plena de
dificultats i lluny d’ells durant molt temps i que, al arnar-se’n, també confien aquests fills a qui creuen que en podrà
tenir millor cura i els preocupa més el benestar d’ells que el sofriment que els causa el deixar-los i la incertesa de la
seva nova vida lluny d’ells.
També en aquests casos pot més l’amor que tot el sofriment.
Es la versió actual de la Passió de Jesús que segueix donant-nos la seva vida per amor en les persones que
tenim al nostre costat tal com ens va dir: “Tot el que feu a un d’aquests a mi m’ho feu”
Tant de bo fem com el deixeble: Que els acollim a casa nostra i els donem l’ajuda i el consol que necessiten.
Joan Galofré

4a “DÉU MEU, DÉU MEU PERQUÈ M’HAS ABANDONAT”
Mt 27, 45-47

Al llegir aquest punt de l'evangeli, aquestes paraules de Jesús a la Creu, em fa entrar molt a dins meu.
Quan les he sentit mentre la plena llum del dia s’anava fent fosc, veia que també s’anava fent fosc per la meva
tristesa, la meva soledat, la incomprensió de molts, potser també sentiments viscuts per vosaltres, de manera
personal.
Jesús ens dóna la oportunitat de COMPARTIR aquestes situacions doloroses amb Ell, de descobrir que no
estem sols, que estem rodejats de persones que ens poden ajudar a superar-ho, a créixer. Només cal que siguem
prou humils per demanar-ho i acceptar-ho.
Llavors tot es transforma, no estem sols, veus la llum, comproves que t'estimen i del molt que tu també
saps estimar i que la FE és el motor per aconseguir-ho.
Dolors

5a

“TINC SET”
Jn 19, 28-29

Quan Jesús, des de la creu, ens diu “tinc set”, alhora que fa que es compleixi una de les profecies, ens diu
també que ell ha viscut i ara mor com un home. Malgrat la seva condició divina, sent una necessitat bàsica; la mateixa que pot sentir qualsevol persona. Amb aquestes paraules, Jesús també dóna una gran importància a un bé
natural com és l’aigua, imprescindible per a l’existència de tots els éssers vius.
En els evangelis, l’aigua es fa present en molts moments importants: Jesús és batejat per Joan amb aigua,
en el seu primer miracle també l’aigua és protagonista, i no oblidem que quan es troba amb la samaritana igualment
li demanarà aigua.
En aquesta paraula, més que en qualsevol altra de les set, sentim al Jesús més humà, per això se’ns fa encara més dolorós el seu sofriment i la seva passió. Després d’escoltar el seu “tinc set”, jo diria a Jesús: “gràcies, senyor, pel teu sofriment a favor nostre; també jo ‘tinc set’, i espero poder beure l’aigua que de ben segur ens tens reservada en una altra vida”.
Pere Cano i Francesca Vallvè

6a “TOT S’HA ACOMPLERT”
Jn 19,30

S’ha obrat el designi de Déu. Jesús mor. Les escriptures s’han acomplert. Ell és l’home just, fidelíssim que
no ha vingut a abolir la Llei sinó a donar-li compliment, duent a terme l’obra de Déu. Ara, quasi no ens és possible
sostenir la mirada en el seu rostre de tan deformat. És realment home,el nostre model. Ell s’ha fet un de nosaltres i
ens ha passat al davant per realitzar perfectament la seva missió. Prou sabem que la mesura de l’amor és sempre un
lliurement total, l’oblació completa del que som. Quan la mort de Jesús ens desconcerta, alhora ens mena al
veritable amor. Contemplant doncs, aquest fet potser aprendrem a estimar així els nostres germans, com Ell ho ha
fet per nosaltres.
Germana Montserrat Xirinachs

7a “PARE A LES TEVES MANS ENCOMANO EL MEU ESPERIT”
Lc 23,44-46

Jesús amb els seus ensenyaments al poble fa referència, repetides vegades, tot afirmant: Jo sóc la llum del
món, el qui em segueixi no quedarà a les fosques.
Certament podem afirmar que el Sol és la vida d’aquest món, però si més no, una vida caduca,
passatgera,...mentre que Jesús ens parla de la vida eterna, que no és res més que la vida que comença just quan
acaba la vida del cos.
Quina llum he de mirar? La llum del Sol no la podem observar directament, ens enlluerna i enfosqueix la
ment, mentre que la llum de Crist ens ajuda a veure el camí a seguir que ens portarà fins a la veritat de la vida;
aquesta llum penetra en el fons del nostre cor, fent que el nostre esperit es fusioni amb el de Crist.
L’evangelista Lluc, remarca l’hora que Jesús va morir a la creu, al vespre, entre la sexta i la nona, moment
que la llum s’ha esvaït i deixa pas a les tenebres i la foscor.
Lourdes Pascual
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EL TEMPS DE PASQUA ÉS EL TEMPS DE L’ESGLÉSIA QUE CELEBRA ELS
SAGRAMENTS, ACCIONS DE JESUCRIST RESSUSCITAT.
És Jesucrist mateix, amb la seva presència real, que actua en els sagraments
que l’Església ofereix als seus fills i filles. Per això aquestes celebracions
prenen el seu sentit més ple quan es fan dins de temps de Pasqua. Així està
previst en el calendari de la nostra comunitat cristiana.
En aquest sentit recomanem celebrar el Baptisme dins l’Eucaristia dels
diumenges de Pasqua: es fa més visible que el nou fill de Déu és incorporat a
l’Església, reunida per celebrar la fe.
La Unció dels Malalts enforteix en l’esperança els germans i germans que
sofreixen debilitat per malaltia o per edat avançada. La celebrarem en totes les
Eucaristies del dissabte i diumenge, dia 21 i 22 d’abril, a totes les parròquies.
També al seu moment a les residències i al sòcio-sanitari de l’hospital.
Els diumenges 6, 13 i 20 de maig, a les 12, la comunitat acollirà els nens i
nenes que per primera vegada rebran la Comunió. Dins el procés catequètic,
encara no acabat, aprenen a participar de la Missa del diumenge, acompanyats de la seva família,
dels companys de grup i dels catequistes.
La Confirmació completa els sagraments de la iniciació cristiana per tal que el cristià tingui, del tot, la
identitat de seguidor de Jesús. En conseqüència ha de viure i manifestar-se com a tal. La celebrarem
el dissabte 9 de juny, a les 7 de la tarda.
Diumenge, 29 d’abril, 20 ena. TROBADA ARXIPRESTAL DE CRISTIANS
“JOVES D’ESPERIT”
a Santes Creus, des de les 12 del migdia
Eucaristia presidida pel sr Arquebisbe, a les5 de la tarda

