Hem plantejat tres preguntes als nois i noies que enguany reben el sagrament de la Confirmació. Els hem suggerit que les contestin amb el padrí o padrina. Aquí van les seves respostes. Ens diuen molt. Hem de confiar en ells: són el nostre futur. Que l’Esperit de Jesús que
tenen pel Baptisme i la Confirmació els doni força per a fer una Església millor que la que
han trobat.
1. Per tu, qui és Jesucrist i què és el que més destacaries de la seva persona i del seu
missatge.
 Company

i model a seguir. Passa per damunt de les lleis per ajudar a les persones.
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el candeler
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PARRÒQUIES DE SANT JOAN, SANT ANTONI I MARE DE DÉU DEL CARME-VALLS

Estimar.
una llum que hem de seguir, Fill de Déu, una persona que va revolucionar el món.
De la seva persona destaquem que ajuda els altres,
que era bo, coherent i estava amb els febles. Del seu
missatge, que era fàcil d’entendre (paràboles), que
ens fa millors i que a vegades costa.

 Jesús

és el fill de Déu que ens ensenya el que és més
important i el que no ho és. El seu missatge és que
ens estimem i que ens ajudem . I ell ens va ensenyar
com es feia.

 El

fill de Déu, va ser un gran home a la seva vida que
ens ajuda a ser millors.

 Un

home que va donar la vida per nosaltres. La seva
persona (el que va fer per nosaltres) i el missatge és
molt important pel cristianisme.

 És

el que em fa raonar: si Ell va viure és que la vida
té algun sentit. Intento seguir el seu missatge: estimar.

 Jesucrist
 Un

és la llum del món. Destacaria el seu missatge a través de l’Evangeli.

guia i un amic per tota la vida. La seva capacitat d’estimar i perdonar.

 El

Fill de Déu. Que va morir per salvar-nos. Ens va ensenyar el camí per seguir les
petjades.

 El

Fill de Déu, el fundador de la fa cristiana. Ens va ensenyar a obrar bé i no el mal.

 És

un amic, tot i que em pregunto si la seva existència és realitat; quan estic trist m’agrada parlar amb ell, sé que no em respondrà, però em sento millor.

 D’ell

destaco que és bona persona i sap escoltar els altres.

 Per

mi Jesucrist és el model de persona a seguir. Ell va donar-ho tot als altres sense
voler res a canvi. El seu missatge és l’amor.

 Una

persona que va ensenyar la fe cristiana a la gent, es preocupava
de tothom. Del seu missatge destacaria l ‘amor envers els altres.

2. Per tu, què és l’Església i què és el que més valores del que fa.
 Grup

de persones que creuen i lluiten per la mateixa causa. Les ajudes cap a les persones que ho necessiten.

 No

són les parets sinó les persones que la formen (els cristians). Valorem l’ajuda als
necessitats i la millora que fem del món en el dia a dia que fem els cristians.

 L’Església

és un grup de persones que es reuneixen per celebrar que fan cas de Jesús.

 L’Església

segueix Jesús quan està al costat dels que pateixen , quan defensa els drets
i la llibertat de les persones.
Segueix...
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 L’Església

(2. Per tu, què és l’Església i què és el que més valores del que fa).

és una comunitat de creients. Ajuda als pobres i a la comunitat en si.

 Diem

que l’Església som tots (utopia?) Potser és la jerarquia? Qualsevol societat s’ha de valorar per l’obra de la
gent de “a peu”.

 L’Església

és el Regne de Déu sobre la terra. El seu cap visible és el sant Pare. Valorem el seu esforç per difondre
la doctrina de Jesucrist.

 És

tota la comunitat cristiana. S’obre davant del poble, no es queda mirant.

 Per

mediació de l’Església, que som nosaltres, podem desenvolupar la fe cristiana.

 Som

un conjunt de persones que units formem una comunitat: desenvolupem una creença.

 Aquell

lloc on molts cops fa mandra anar-hi, o que fins i tot et pot semblar avorrit, però veus que tota aquella gent
que hi va, en què creuen i que l’església per ells els alguna cosa més que un simple edifici.

 L’Església

som tots i la formem tots els cristians que seguim el missatge de Jesús. L’Església ens ajuda a créixer
com a cristians.

 La

casa de Déu, de la comunitat cristiana. El que fa és escoltar a la gent.

3. Quina és la teva opinió sobre el funcionament de la parròquia i què hauria de millorar.
 La

parròquia toca moltes coses: catequesi, càritas...Creiem que hi ha molts voluntaris però en falten. La parròquia
es fa gran (no entren joves): un punt a revisar.

 Hi

ha coses de les Misses que no ens agraden (avorrides, lectures que no s’entenen, llargues)

 Creiem

que la parròquia està antiquada i no s’adapta als temps ni a la gent que som. Les misses són massa llargues, repetitives, avorrides, poc participatives i amb lectures que no s’entenen. Perquè ens sentim a gust cal que hi
hagi possibilitat real de canviar-les.

 No

sóc de Valls, per tant no sóc adequat per opinar.

 Doncs

que està molt bé, però trobo que haurien d’informar més a la gent sobre les activitats i fer més activitats per
tothom.

 No

conec el funcionament d’aquesta parròquia.

 La

parròquia funciona prou bé. Però hauria d’atraure la gent jove.

 Ara

per ara la parròquia realitza un gran nombre d’activitats obertes a la comunitat. Hi hauria d’haver una missa
que fes col·loqui, en que els joves hi poguessin participar i així augmentar la participació.

 El

funcionament de la parròquia el fa els mossens junt amb els parroquians. Com més ajudem més millorarà.

 Cadascun

de nosaltres formem la parròquia i ens ajudem. Millorarà cada cop més segons les ganes, l’estima que
ens tinguem.

 Crec

que s’hauria de fer alguna cosa per a que la gent descobrís l’església; jo crec que s’està perdent molt.

 Crec

que el servei i la disponibilitat de la parròquia són excel·lents.

 Té

un bon funcionament. No milloraria res perquè ja està bé tal com està.

CALENDARI
Diumenge 8 de juny, TROBADA DIOCESANA DE CATEQUISTES Stes Creus i Vila-rodona
Dimecres 11 de juny, a les 9 del vespre, darrera reunió del curs del Consell Pastoral Interparroquial.
Dijous 12 de juny, des de les 5 de la tarda, trobada arxiprestal de fi de curs dels visitadors de malalts, a Renau.
Dimarts 17 de juny, des de 2/4 de 6 de la tarda, trobada dels voluntaris de Càritas Arxiprestal.
Divendres 20 de juny, trobada de fi de curs dels preveres i dels membres del Consell Pastoral Arxiprestal,
a Picamoixons.
Festa Major de sant Joan Baptista:
dilluns 23: Eucaristia a les 20; Cant de Completes a les 22
dimarts 24: Eucaristia a les 11,30, acompanya el cant la Coral Aroma Vallenca
Divendres 27 de juny, trobada arxiprestal de fi de curs dels catequistes, a Montferri

