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VIURE MÉS
Viure amb més qualitat, amb més professionalitat,
amb més identitat, amb més alegria, amb més persones,
amb més fidelitat, amb més austeritat, amb més ànims,
amb més esperança, amb més decisió, amb més fe,
amb més comprensió, amb més conviccions, amb més
comunió, amb més esperit, amb més bondat, amb més
tendresa, amb més unitat, amb més pau, amb més
fermesa, amb més tolerància, amb més domini d’un
mateix, amb més grups per repensar el valor de cada
cosa, amb més fortalesa, amb més seguretats, amb
més silenci, amb més capacitat per escoltar, amb més
obertura, amb més justícia, amb més solidaritat, amb
més seny, amb més espiritualitat, amb més utopies.
Quan la màquina va a mig gas deu voler dir que
està espatllada o que no té massa il·lusió d’arribar a
la meta. O que, cansats i avorrits, ja no som creadors
de futur. Què li passa al nostre temps que li costa
engendrar esperança? Què passa que no acabem de
reaccionar davant l’absència de valors? Què passa quan
es funciona només a mínims? Hem retallat també el
desig de créixer i de VIURE MÉS?
És temps de mirar endavant. No ens podem quedar
tranquils fent crítiques o manifestacions en contra
dels mals que ens afeixuguen. Si dediquéssim el
mateix temps en crear instruments positius podríem
ser testimonis d’esperança. Cal viure més. I hem de
fer propostes, i hem de participar en allò que ens fa
avançar.
Viu el que creus, dèiem. Ara avancem i afegim:
explica el que vius. L’explicació pot ser amb paraules o amb el testimoni. El temps de Nadal ens fa obrir
la porta als qui truquen, als qui no poden viure a ple
pulmó, o als qui viuen desnonats o ho poden ser en
qualsevol moment. El mateix Jesucrist “no tenia lloc
a l’Hostal”, ens diu que des de la seva infància no era
acollit. I ho diu l’Evangelista “va a casa seva i els seus
no l’acolliren”.
Càritas, en nom de la comunitat cristiana fa gestos
que donen alè a desenes de famílies que els costa respirar. I així donem la millor resposta al lema de Nadal:
Déu estima tothom. Aquí ho intentem. Com: ...
Som convidats a respondre personalment, en
família, en grups o la comunitat sencera com intentem
estimar tothom. Cal recordar que només aquell que
se sent estimat viu plenament. I heu aquí el motiu de

l’any de la fe: perquè m’estimo el món li he de dir que
creure et fa feliç.
L’Antic Testament obra els camins per acollir l’Autor
de la Vida. Ens podíem haver quedat allà, a l’inici de la
història de Salvació; però el Déu que estima ha volgut
donar-nos una “alegria ben plena”, per això mentre no
hi arribem tots, urgeix que siguem honrats.
Ens felicitem el Nadal donat d’allò que l’altre
necessita. La felicitació no pot ser una paraula buida,
ha de ser un gest capaç d’alegrar la vida del qui només
li queden les llàgrimes, la pasta de sopa de sempre,
l’horari de Càritas i algun amic que comparteix un
sostre d’uns pocs metres quadrats.
Podem estar contents de nosaltres mateixos quan
engendrem esperança als qui l’han perduda; quan
transformem estructures de pecat i creem lligams de
comunió o quan ajudem a descobrir és el mateix Crist
que truca una i altra vegada a la porta i l’obrim, perquè
és de casa nostra. Només al foraster se li qüestiona
l’entrada.
Si l’Europa moderna no té fronteres, perquè hem
de posar barreres a Jesús l’Infant que ens ensenya a
estimar tothom? Són massa els que no tenen feina.
Doncs us asseguro que n’hi ha una per a tothom, sense
excepció: treballar per millorar la condició humana.
Per Nadal ho hem de fer més possible. Així serà bo i
més feliç.
Mn Pere Dalmau

MOVIMENT PARROQUIAL

ÉS HISTÒRIA

• BATEJOS
Octubre

Joan Larrégula Mendoza, Carla Aymar Ramírez
Flores, Blanca Jarauta Ovejo

Novembre Pablo Arcediano Magaña, Angel Fernández
Santander, Desirée Montaño Mejia,
David-Alejandro Romero Hurtado,
Gerard Soler Juanpere, Marc Soler Juanpere.
Desembre Nil Caldú Ponce

• DEFUNCIONS
Octubre: Ascensión Álvarez Melcón-85, Paula Sánchez García-75,
Clemente Uribe Medina-43, Juana Muñoz Delgado-85, Pilar Gracia
Rubio- 67, Magdalena Pujal Mas-98, Salvador Miquel Llop-68,
Josep M. Cendrós Solé-70, Félix Alonso Gutiérrez-85, Jordi Canela
Cardoner-53

Els monitors ja han decidit la casa de Colònies i els dies...
tot de manera assembleària. Reunir-se fa sentir-se part del
col·lectiu que és cada vegada més gran.

Novembre: Anna Bosch Ferré–93, Amadeo Ciurana Vall64, Marisa Rodríguez Mesa-44, Esther Bonet Casas-78,
Manuel Olivera González-81, Manuel Ferré Munté-81, Josep
Garcia Santaella-67, Herminia Cabré Mestre-91, Bonaventura
Cros Magriñà-91, Cornelio Marcos Burgueño-69, Paquita Alberich
Rabascall-87, Josep M. Florensa Salas–65, Angelina Buqué
Lasala-82, Maria Oriol Torruella-83, José Juan López
Rodríguez-87, Aurelia Alcolea Pérez-92.
Desembre: Mercè Obré Andreu-82, Josep M. Roselló
Barrabeig-82, Joaquim Olaria Gasol-94.

• CONFIRMACIONS
Marta Aluja Olesti, M. del Mar Borrás Álvarez-Cuevas, Blanca
Laguna Borràs, Cristina Marqués Llurba, Blanca Salas Colàs,
Ana Santana Cano, Mar Solanes Cano, Berta Würth Pujol,
Jordi Arqués Pedrola, Anna Arrufat Bel, Isaac Bages Vila,
Sergi Castellví Sales, Joaquim Celma Bertran, Isaac Cisa
Bofarull, Lluís de la Fuente Huguet, Oscar Jiménez Pérez,
Roger Juncosa Aguado, Nura Lufti Royo, Raquel Rodríguez
Martín, Soraya Romero Aran, Jordi Sabaté Abat, Nahuel
Sevillano Arriete.

La trobada amb un grup d’hispans a l’Ermita de Paret Delgada
de La Selva del Camp creà un clima d’autèntica fraternitat i
s’engendraren una bona colla de propòsits.

• Els diferents grups de la parròquia es fan realitat a través
d’una llarga llista de persones que es pot trobar a l’entrada de l’Església.
• Cada setmana es posa als bancs de l’Església un text que
afavoreix la lectura espiritual i la pregària.
• Un equip de persones passa per moltes cases i botigues a
“demanar per Càritas”.
• Mensualment s’edita un full de sensibilització que
planteja una dimensió de Càritas.
Un regal de Reis: el Llibre PARRÒQUIA DE SANT JOAN
BAPTISTA – REUS 1854-1911/12. VOLUNTATS, ESFORÇ
I REALITATS, de Mn Estanislau Figuerola, diaca.

Mn Manuel Fuentes, fent la Conferència sobre les Confraries,
fa un excel·lent repàs de la història i permet situar l’avui i el
demà.

AVUI PAGO JO
Qui no pot “pagar 15 € per donar el dinar a una família?
Cada dia la parròquia ho fa. Hi vols col·laborar?
S’ha confirmat: El 27 d’octubre del 2013 seran
beatificats més de 500 màrtirs a Tarragona, entre ells
el bisbe Borràs i Mn Jocund Bonet.

ANY DE LA FE
Viu-lo!, diu cridant la pancarta del nostre arquebisbat. És l’oportunitat de repensar i creure
el Credo.

L’atri Mn Jocund compleix la seva finalitat: l’acollida i la
possibilitat de crear-hi vida. Aquí, el Grup d’Havaneres
Balandra va fer que les castanyes i el vi dolç tinguessin una
agradable companyia.

PRENEU NOTA

REFLEXIÓ

DESEMBRE

L’ASSEMBLEA
Representació dels

RETAULES DEL PESSEBRE
a les 19 h
a l’Atri Mn Jocund Bonet
Dia 14: amb el Cor Mestral
Dia 21, amb el Cor de la Parròquia
Dia 28, amb l’Esplai Fem-nos amics
Dia 16, diumenge
Pujada del Pessebre de l’Esplai Fem-nos amics a l’Ermita
del Remei, d’Alcover.
RECOLLIDA DE MENJAR PER CÀRITAS
A les 18 h Recés dels Equips de la Mare de Déu.
Dia 18, dimarts

En una parròquia l’Assemblea és l’òrgan màxim de decisió.
Implicar-s’hi vol dir que hom es fa seu allò que allí s’hi pasta. Un bon grup de fidels respongueren al que es demanava
sobre com fer nostre l’Any de la Fe i es va debatre la qüestió
de la reforma l’interior del temple. Es va fer una pregària,
unes lectures, treball de grups i debat sobre la proposta de
restauració de l’Església.
Queda en mans del Consell de Pastoral posar en pràctica, si
és possible, les propostes.
De cara a la reforma de l’Església es va plantejar la possibilitat que durant aquets estiu es fes el sanejament de les voltes,
es pintés i es canviés les escales i el terra.
Hi ha pressupostos i s’està pendent del cost de la calefacció
(o refrigeració). El debat permet arribar a aquestes conclusions, per ara:
• Veiem important la decisió i convenient l’obra.

A les 20 hores, Confessions
Dia 23, diumenge
A les 11,15 h Nadales amb el Cor del Centro Aragonès
A les 19 h Música barroca.
Corelli Professors del Conservatori
Dia 24, dilluns
A les 6 de la tarda, MISSA DEL POLLET per infants

• Cal conèixer el valor total. I com es pensa pagar.
• Els temps de crisi permet negociar bé els preus i donar
llocs de treball.
• Cal ser prudent sabent que hi ha famílies que no podran
ajudar.
• Es farà una presentació (visual?) de com quedarà i el procés a seguir.

A les 12, MISSA DEL GALL

• S’ha d’endegar una campanya per fer aportacions d’almenys 10 Euros mensuals.

GENER

• Seria un bon estímul que, per la beatificació de Mn Jocund, estès acabat.

Dia 17, dijous
A les 20 h, Conferència: “El judaisme i el cristianisme dues
branques d’un mateix tronc”, per Mn Josep Gil i Ignasi
Carnicer.

CRIPTA/ COLUMBARI
A més d’un Espai Memorial, per acollir les cendres
dels difunts és una obra d’art que afavoreix el recolliment.
Sempre que es vulgui visitar o interessar-se per la
concessió d’una urna podeu demanar-ho als voluntaris
o telefonar a la parròquia 977 31 66 59.

La Residència Universitària Sant
Joan ofereix la possibilitat de
residir-hi com a turista. Demaneu
informació al tel. 977 330 713.

Per connectar amb la parròquia
Telf. 977 31 66 59
sjoan.reus@arquebisbattarragona.cat
Web: sjoan.reus.arquebisbattarragona.cat

El termòmetre que ha d’indicar el desig de la reforma
de l’Església serà la quantitat de persones que collaboren amb la seva aportació. Ja hi ha la subscripció
oberta. Desgrava un 25%.

MIRANT EL MÓN
CONÈIXER PER ESTIMAR
La poesia és l’art d’expressar, en paraules, el contingut espiritual que defineix la nostra identitat personal o col·lectiva . El
Nadal ens convida, també als no creients, a treure la nostra mirada i el nostre pensament cap enfora en el espai i en el temps,
ajudant-nos a recuperar el millor de la nostra infància -nostra primera pàtria- potenciant allò que tenim de noble i generós. Heus
aquí alguns poemes que ens poden ajudar a donar gust al nostre Nadal. Tant de bo que poguéssim confitar aquest esperit i desar-lo en 52 bosses per obrir-ne una cada setmana del 2013!

DEL POEMA DE NADAL (EXTRACTE)

RONDALLA DEL BOU

No fa pas molt que per ‘questa drecera
ha passat un fuster de Nazaret
que duia del ronsal una somera
i, dalt la bèstia, tremolant de fred,
una noia com una primavera!
Però el rastre la neu ja l’ha esborrat;
cap llengua humana els ha parlat...

El bou pesant, veient la gent
que tantes coses oferia,
diu que volia fer un present
al dolç Infant de l’Establia.

Com se troba el camí de Betlem?
El camí de Betlem, qui l’endevina?
Només una llebre, només un ocell,
han vist la Sagrada Família!
Si ets net de cor, pastor mesquí,
no t’has de perdre pel camí
que et va guiant l’estrella cauta;
no t’has de perdre, pastoret,
anant seguint el camí dret,
amb el sac de gemecs i la flauta!
Quan ve Nadal, la cançó del miracle
amb el pessebre de molsa i arboç,
ens fa pensar en unes ganes molt vives,
ens fa pensar en un desig de debò,
de donar coses al Noi de la Mare,
coses que vinguin de dintre del cor,
perquè si és llum i misteri que espanta,
perquè si aguanta la bola del món,
té la carn nua ajaguda a la palla
i té les galtes mullades de plor,
i vol sentir-nos molt més a la vora,
ben acostats al voltant dels pastors,
i vol sentir a la pell les nostres ànimes
com l’alè de la mula i el bou!
Josep M. Segarra.

EL PESSEBRE
Jo tinc un pessebre
petit i lluent
de suro i de molsa
tot blanc de tants bens.
Figures i cases
d’argila i paper,
corrals amb gallines,
dos bous i un pagès.
Tres dones que renten
amb l’aigua d’un rec,
i una altra que fila
i un vell que té fred.
Jo tinc un pessebre
bonic com cap més.
Ramón Muntanyola

I quan minvà una mica el fred
–que l’Infantó ja no plorava–
sortí amb pas lent, dins l’aire net,
sota la nit florida i blava.
Per donar a Déu, pobre i humil
damunt la palla gloriosa,
vol abastar algun flam gentil
de l’estelada tremolosa.
Va caminar per fondes valls
i resseguia la carena.
Sent el clarí de tots els galls
però ja du la rica ofrena.
Saltant de goig i bruelant,
el bou baixà de la muntanya,
i s’oferia al dolç Infant
amb una estrella a cada banya.
Marià Manent

NADAL
Sento el fred de la nit
i la simbomba fosca.
Així el grup d’homes joves
que ara passa cantant.
Sento el carro dels apis
que l’empedrat recolza
i els altres qui l’avencen,
tots d’adreça al mercat.
Els de casa, a la cuina,
prop del braser que crema,
amb el gas tot encès
han enllestit el gall.
Ara esguardo la lluna,
que m’apar lluna plena;
i ells recullen les plomes,
i ja enyoren demà.
Demà posats a taula
oblidarem els pobres
-i tan pobres com som-.
Jesús ja serà nat.
Ens mirarà un moment
a l’hora de les postres
i després de mirar-nos
arrencarà a plorar.
Joan Salvat Papaseit

