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P A R R ÒQU I ES D E S A N T J OA N , S A N T A N TON I I M A R E D E D ÉU D EL C A R M E- VA L L S

LA QUARESMA D ENGUANY TÉ SENTIT CATECUMENAL això vol
dir que ens vol a preparar per a renovar el nostre Baptisme, que farem
solemnement i comunitària la Nit i el Dia de Pasqua de Resurrecció.
Després que hem rebut la cendra amb humilitat i amb el
reconeixement de la nostra limitació, passarem pel diumenge
de les temptacions de Jesús al desert i ens sentirem pecadors
necessitats de perdó. El diumenge de la Transfiguració del
Senyor ens fa albirar la Resurrecció: la seva i la nostra.
Acabada aquesta primera etapa de la Quaresma entrarem en
la part central. Escoltarem el diàleg de Jesús amb la dona
samaritana vora el pou de Jacob en la que Ell se n ofereix
com a Aigua Viva, font de felicitat. Després escoltant que
Jesús dóna la llum dels ulls al noi cec el descobrirem com a
Llum de món, Guia i Mestre de vida. Finalment, a casa de
Marta i Maria, Jesús demostra que és Resurrecció i Vida eterna desvetllant del
son de la mort el seu amic Llàtzer. Per això ens demana si creiem en Ell per
poder passar amb de mort a vida, de la creu a la glòria, del Divendres sant al
Diumenge de Pasqua.
Els nostres infants i nois i noies a la Catequesi setmanal i a
casa seva faran de manera de relacionar aquestes narracions
evangèliques tan importants amb moments del martiri dels
nostres sants, ja que estem dins l Any Jubilar de sant Fructuós,
bisbe, i dels sants Auguri i Eulogi, diaques. Després, a la Missa
Familiar del diumenge tindran un participació simbòlica que els
ajudi a ells, i a nosaltres a interioritzar el missatge del diumenge.
(més detalls en la web de la parròquia: sjoa.valls.
arquebisbattarragona.cat )
Tots plegats, especialment els grans hem d activar les actituds pròpies de
la Quaresma, que són aquestes.
Primer la pregària, que vol dir revifar el diàleg amb Déu, des de la confiança i
amb la recepció dòcil de la seva Paraula. (Cal estar atents al que la parròquia
ofereix: Viacrucis el dissabtes, la Exposició del Santíssim Sagraments els
dijous, les Vespres de la Missa del dissabte, etc)
La segona actitud és la de l almoina que vol menar una vida austera, que és
l única manera de viure pacíficament i solidària. No ens estem de les coses
perquè sí, sinó per no dependre del que és caduc i per poder ser generosos en
el cor (Recordem: la col·lecta de la campanya contra la
Fam, els projectes de Càritas, etc)
I la tercera actitud a cultivar és la de l abstinència i del
dejuni que no és simplement estar-se de menjar, sinó la
virtut de dominar-nos per ser més lliures per estimar. Que
el nostre cos s uneixi al nostre esperit perquè tota la nostra
persona estigui sempre a punt pel servei als altres (En
aquest sentit convé respectar els dies penitencials i rebre el
do del perdó total de Déu pel sagrament de la penitència.
Cada dimecres, a les 10 del matí la celebrarem a sant
Antoni. També a sant Joan es pot rebre el do del
sagrament del perdó cada dissabte des de les 7 de la tarda i cada diumenge des
de les 11 del matí )
Bon i fidel camí de la Quaresma vers la Pasqua. El que es tracta és d arribarhi a punt per a renovar els compromisos i la nostra fidelitat al Baptisme,
sagrament de la fe en Jesucrist el Senyor.
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Cada dimecres, des de les 10, a sant Antoni: celebració de la Penitència.
Cada dijous, des de 2/4 d 11 fins a les 12, a sant Antoni: exposició del Santíssim Sagrament.
Cada dissabte, a les 7, a sant Joan: Via Crucis amb el st Crist.

Dissabte, 9 de febrer, des de 2/4 de 5 a 2/4 de 8, a la sala de la rectoria de sant Joan: Recés Arxiprestal de
Quaresma sobre la Passió de sant Fructuós, meditacions donades per Mn Armand Puig.
Dilluns 11 de febrer, Festa de la Mare de Déu de Lourdes, a les 7 de la tarda, a sant Antoni: reunió dels
visitadors de malalts, pregària de Vespres i Eucaristia.
Dissabte 16 i diumenge 17 de febrer, a totes les Misses: Col·lecta contra la Fam del món.
Dijous 14, 21 i 28 de febrer, a 2/4 de 9 del vespre, a la sala d actes de la Residència santa Teresa: Conferències
Familiars (veure programa a part)
Dissabte 23 de febrer, a 2/4 de 6, al Centre Cultural Municipal de Valls: Representació de la La Petita Passió
de sant Fructuós (Per assistir es necessita invitació que es pot recollir a la parròquia)
Dissabte 29 de febrer, a les 8 de la tarda, a la Sala de Plens de l Ajuntament: presentació del llibre de la
Setmana Santa a Valls (acte organitzat per l Agrupació de Germandats i Confraries)
Diumenge 9 de març, tot el dia: Sortida Arxiprestal dels nens i nenes grans de la Catequesi a Tarragona, en
ocasió de l Any Jubilar de sant Fructuós.

ORACIÓ DE L ANY JUBILAR
de Sant Fructuós

Oh Déu i Pare nostre,
que heu volgut glorificar el
vostre Fill en la passió dels
sants màrtirs Fructuós, bisbe,
amb els seus diaques Auguri i
Eulogi, i heu honorat la nostra
Església amb una glòria tan
gran, us demanem la plenitud
de la gràcia de l Esperit Sant
perquè renovi, en aquest Any
Jubilar, la vida de l Església.
Que segons la vostra
misericòrdia i la vostra
promesa,
no ens faltin mai pastors
que preparin la taula de
l eucaristia per al vostre
poble.
Us preguem pel nostre

arquebisbe Jaume i per tots els
preveres i diaques, que
s estimin de cor i, segons
l exemple dels sants màrtirs,
professin la fe veritable, donin
la vida al servei de l evangeli
i estimin l Església més que la
pròpia vida.
Us preguem també
per tots els qui treballen per
anunciar l evangeli
i per tots els qui, per amor a
Crist, serveixen els pobres.
Convoqueu la vostra Església,
estesa d orient a occident, en
la unitat,
i conforteu-la en el seu
pelegrinatge vers el Regne.
Que la benedicció de l Esperit
Sant, per la intercessió dels
sants màrtirs,

vingui sobre nosaltres,
sobre les nostres parròquies i
comunitats religioses,
sobre els malalts i els qui
sofreixen.
Que davalli també sobre les
nostres famílies, sobre els
nostres infants i joves, també
sobre els nostres ancians.
Que abrandi el cor de tots en
l amor, de manera que, com
els sants màrtirs,
donem testimoni de l evangeli
en la joia i en la fortalesa,
no anticipant res a l amor del
Crist, i que les nostres
comunitats esdevinguin
fogueres enceses d amor, de
testimoniatge i de justícia
que facin resplendir la glòria
de la resurrecció del vostre
Fill, que viu i regna pels

