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LA FAMÍLIA CRISTIANA HUMANITZA
La família és la
realitat humana més
universal en el temps
i en l’espai; garantir
el seu correcte funcionament és apostar pel futur estable.
Parlar de la família
avui surt del cor de
la mateixa Església
que es preocupa de
l’essencial de l’ésser
humà. La voluntat de
reflexionar de com i
del perquè està canviant tant, que ha estimulat al Papa a convocar un
Sínode sobre la família. Vol dir que no està tot dit;
que hi ha perspectives d’il·luminar amb noves llums
la realitat actual. Ha demanat, per primera vegada a
l’Església, que responguem a les qüestions que ens
preocupen a tots.
Veiem problemàtiques inèdites fins fa pocs anys. No
hi podem girar la cara. Hi ha maneres diferents alhora
de situar-se davant la família. Es qüestiona la “manera
tradicional” de família cristiana.
La família és una realitat a la que tots hi fem referència i d’ella en rebem el millor: la vida, la fe, els
sentiments, la capacitat de dialogar, el ser reconeguts
pel que som, La família estructura a la persona des
de la infància, comunica una determinada visió de la
vida, és el recer i l’experiència d’amor que afavoreix
descobrir-nos com som. La família és el niu des d’on
s’aprèn a estimar i en definitiva a realitzar-se. És l’espai
on es fa possible el caliu que tot ésser humà necessita.
I avui s’està transformant aquesta realitat.

acompanyar tota dificultat.
També ens adonem que els batejats
que decideixen viure
junts, prescindint del
sagrament del matrimoni, perden la gran
oportunitat d’unir-se
“divinament”
amb
un pacte d’amor indissoluble, que en
cristià és l’Aliança.
La bellesa de l’amor
humà, la dignitat de
l’amor conjugal queda explicitada en el mateix Jesucrist que va ensenyar el valor de la unitat i de la
fidelitat en el matrimoni.
Citem també el Concili Vat II que a Gaudium et spes
diu: “La família, lloc d’encontre de diferents generacions que s’ajuden mútuament per assolir una saviesa
humana més completa i per harmonitzar els drets
de les persones amb les altres exigències de la vida
social, constitueix el fonament de la societat” GS 52.
I diu el Papa Francesc a Lumen fidei: “Prometre
un amor per sempre és possible quan es descobreix
un pla que sobrepassa els projectes propis, que ens
sosté i ens permet entregar totalment el nostre futur
a una persona estimada”. “La fe no és un refugi per
a la gent pusil·lànime, sinó que eixampla la vida. Fa
descobrir una gran crida, la vocació a l’amor, i assegura que aquest amor és digne de fe, que val la pena
posar-se a les seves mans, perquè està fonamentat
en la fidelitat de Déu, més forta que totes les nostres
debilitats”. (LF 53).

El fet que es donin tants matrimonis irregulars i fills
que mai veuran els pares participar dels sagraments ens
preocupa, doncs la transmissió de la fe s’ha bloquejat.
Aquells que havien de ser educadors integrals ara ho
són només d’algun aspecte.

NADAL: el nostre Déu es manifesta en la Família
humana. La seva humanitat ens divinitza.

Volem expressar la misericòrdia divina i la tendresa davant de tantes ferides que es provoquen pels
trencaments. L’acolliment cristià ha de comprendre i

NADAL: La família cristiana humanitza: En Família
SOM!
Mn Pere Dalmau

NADAL: un Bé de Déu que arriba a tots els homes i
dones de bona voluntat.

MOVIMENT PARROQUIAL

ÉS HISTÒRIA

• BATEJOS
Setembre: Carles Pàmies Valls.
Octubre:

Samuel Taborda Sanclemente,
Marianela Zambrana Valda.

Novembre: Juan Esteban Martínez Castro.

• DEFUNCIONS
Setembre: Concepció Gonzalbo Ferré-85, Carme Figueras
Florenza-77.
Octubre: Antonia Arán Sánchez-86, Enric Llauradó Roig-65,
María Gracia Minguillón-87, Andreu Gil Anadon-83, Josep
Arrieta Arrieta-80, Antonio Figueras Pitarch-78, Inés Farré
Esquerda-88, Juana Martínez Marín-86, Mª Antonia Gómez
Mellado-79, Lluís Mas Escuté-79, Rufina Julián Alba-89.
Novembre: Flora Castillo Fernández-83, Ana Huerta
Muñoz-96, Carme Prats Vallverdú-88, Teresa La Fuente Anton-85, Dominga Porras García-83, Teresa Ambròs
Borrás-85, Clemente Mohedano Arrojo-91,

Inauguració de la restauració de les obres de l’Església. Era
el dia oportú: 24 d’octubre. La llum era més clara; els cants
eren més festius; les felicitacions sortien del cor. El que era un
desig de molts ara es converteix en un goig per a tots.

Desembre: Teresa Agràs Bellver-93, Juana Andujar Ramírez-60, Marcel·lí Basora Padrol-87, Blai Gascón Alamo-59,
Ascensión Burgueño Durán-55.

• CONFIRMACIONS
Lluís Colom Nichols, Juan Luís Corvinos Valenciano,
Elisabet Duch Clavé. Laia Gomis Duran, Júlia Ibáñez Rayo,
Mª Eugenia Laforest López, Anton Marqués Llurba, Cristina
Pérez Dalmau, Judit Vidiella Alvarez-Cuevas, Núria Colom
Nichols, Helen Daza Díaz, Alba Ferrer Ramos, Marina Gil
Mestre, Elisenda Ginés Narciso, Fco. Manuel Grao Galve,
Mariana López Prudencio, Eduard Miralles Llauradó, Albert
Penas Folch, Rebeca Peña Sánchez, Glòria Recasens Ornosa,
Cristina Torres De Jesús, Clàudia Vallverdú Muñoz, José
Altozano Rodríguez, Francesc Mestre Aragonès.

Tal com estava previst i molt més. Festa grossa. Joia. Una gentada que no s’hi cabia. Acció de gràcies per les beatificacions i
amb un relleu especial pel Beat Jocund. A la seva capella, amb
les relíquies, la pintura i la làpida. Sentim la seva presència.

• SOPAR
“Com a casa res” S’ha fet el sopar on s’han contrastat la visió
de la cultura popular sobre la família amb la perspectiva
evangèlica. Una bona pensada que ens ha fet pensar a tots
els qui hi ha participat.

• PESSEBRE A PRADES
La Pujada al Pessebre. Havia de ser l’Esplai Fem-nos amics
que ho ha fet possible. No es pot parar.

• EL LLIBRE DEL BEAT JOCUND
Un bon regal per aquestes festes.

Presentació del Llibre del Beat Jocund.

S’està actualitzant la pàgina Web
de la parròquia
Busqueu: htt://sjoan.reus.arqtgn.cat

Josep Minguell,
autor de les
pintures del
retaule de la
parròquia,
ultimant detalls.

La Confirmació és una realitat que marca tant als qui la
reben com a la mateixa comunitat parroquial . Els 24 que
l’han rebuda saben del goig i de la responsabilitat. Toca a tots
acompanyar-los.

PRENEU NOTA

REFLEXIONS

DESEMBRE

CARITAS CANALITZA L’ ESPERANÇA QUE
L’ESGLÉSIA PROCLAMA EN NOM DEL CRIST.
EL SERMÓ DELS DIJOUS.

Dia 20, a les 20 h. Celebració penitencial
Dia 22, a les 18 h. Recès d’Advent.
Dia 24 a les 18 h. Missa del Pollet.
Celebració del Nadal amb els Infants de cataquesi i l’esplai
A 2/4 de 12, Missa del Gall
Dia 25, NADAL. Com els diumenges
Dia 26, Sant Esteve
Missa a les 11
Diumenge 29: Festa de la Sagrada Família
Renovació del compromís matrimonial
Pregària davant la Capella de la Sagrada Família

GENER
Diumenge 12. Baptisme del Senyor
Acció de gràcies dels batejats durant l’any
Diumenge dia 19
A cada missa Josep Minguell, autor de les pintures de l’altar exposarà el sentit de cada quadre.

FEBRER
Dia 4, Testimoni Missioner
Sopar de la Fam (a confirmar el dia)
Dia 13, a les 20 Conferència arxiprestal
Margarita Bofarull, Crist Rei
Presidenta de l’Institut Borja de bioètica. Professora.
Sobre la família cristiana
Dia 22, trobada grups parròquia

GENER
Dia 16, Conferències arxiprestals sobre la família.

LES OBRES DE L’ESGLÉSIA
Al cost de les obres que s’havia previst cal afegir-hi
uns extres (uns previstos i altres no) que són: reparació
de les goteres, protecció de les vidrieres laterals per on
hi entrava aigua, tres vitralls nous i reparació rosasses
amb pedra artificial; ventilació per la sortida de gas de la
calefacció, pintura de la porta del cancell i de retxes del
carrer, restauració, neteja, fumigació de diferents imatges,
trasllat baptisteri, leds per la il·luminació finestral alabastre,
sepultura i quadre del Beat Jocund, cartellera nova,
arranjaments protecció vitralls...
El cost aproximat de tota l’obra és de 263.000 euros. Aquí
s’inclou els interessos del crèdit que s’ha hagut de fer i el
5% d’obra social.
Amb les aportacions rebudes, els socis col·laboradors i
les col·lectes, a mig desembre s’han recollit 92.300 €. Estem
pendents de l’aportació de la Diputació que ha de ser en
total 45.000 €. Vol dir que estem prop de la meitat.

Núm compte parròquia:
Banc Popular, 0075-0453-86-0600494528

L’Evangeli diu: “...i Jesús va a predicar... i es posa a alliberar a les persones que tenen mancances.
A la parròquia el diumenge s’anuncia la Paraula de Déu i
es comenta. Els dijous, a l’hora de Càritas l’Evangeli es fa realitat. Primer amb una pregària amb dels voluntaris. Després
es mira la cara del qui necessita; s’escolta la seva situació;
s’han buscat col·laboracions i es distribueix segons les necessitat de cadascú, comptant el que tenim per compartir. Es
recorda que som de Crist i ho fem en nom seu.
Actualment s’atenen més de 150 famílies, que cal comptar a 4 membres de mitja. Els ajuts venen de:
• Aportacionsde socis de Càritas.
• Col·lectes pròpies i bústia de Càritas.
• Recollit a la panera de Càritas.
• Ajuts en menjar de botiguers.
• Aportacions en espècies: pollastres, ous, pa...
• Banc d’aliments
• Unió Europea.
• Aportació Grans comerços a través de l’ajuntamnet.
• Capta de menjar als col·legis i la catequesiLes campanyes, com la del tifó de Filipines, el servei que
es demana a persones puntualment i altres ajuts econòmics
són una constant que Càritas no para mai.

UN CREDO QUE ÉS UNA PREGÀRIA
Creiem en la família com un do:
lloc per expresar i sentir l’amor.
Creiem en la família
que, com Església domèstica,
cultiva l’esperança, engendra vida
i dóna testimoni de la fe.
Creiem en la família
on el diàleg i el respecte als diferents ritmes
enriqueix i fa créixer.
Creiem en la família, on els malalts,
els vells, els dèbils, els qui més necessiten consol
són els més mimats.
Creiem en la família que oberta al món
implicada en la societat
no perd la identitat.
Creiem en la família que és escola de comunió
oberta a la voluntat del Pare i
té com a referent la Família de Natzaret.

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

MIRANT EL MÓN

EVANGELI GAUDIUM. SOBRE LÀNUNCI DE L’EVANGELI EN EL MÓN ACTUAL
El programa del Papa Francesc no es pot
resumir en una pàgina; però deixem constància
d’uns quants pensaments de l’inici del text per
animar-nos a la llegir tota la seva Exhortació
Evangelii Gaudium
No fugim de la resurrecció de Jesús, mai no ens declarem
morts, passi el que passi. (3)
L’Església no creix per proselitisme sinó «per atracció»
(14)
Tampoc crec que s’hagi d’esperar del magisteri papal
una paraula definitiva... En aquest sentit, percebo la necessitat d’avançar cap a una saludable «descentralització». (17)
L’evangelització té molt de paciència, i evita maltractar
límits. (...) El sembrador, quan veu despuntar el jull enmig
del blat, no reacciona queixant-se i alarmant-se. Troba la
manera que la Paraula s’encarni en una situació concreta i
doni fruits de vida nova, encara que en aparença siguin imperfectes o inacabats. (24)
...No pot deixar les coses com estan. Ja no ens serveix
una “simple administració” (25)
Una permanent reforma d’ella mateixa (Església) per
fidelitat a Jesucrist. (...) Hi ha estructures eclesials que poden arribar a condicionar un dinamisme evangelitzador (26)
Cal la maduració dels mecanismes de participació...,
amb el desig d’escoltar tots i no només a alguns que l’acariciïn les orelles. (31)
Una excessiva centralització, més que ajudar, complica la
vida de l’Església i la seva dinàmica missionera. (32)
La pastoral en clau de missió pretén abandonar el còmode
criteri pastoral del «sempre s’ha fet així». (33)
Una pastoral en clau missionera no s’obsessiona per la
transmissió desarticulada d’una multitud de doctrines que
s’intenta imposar a força d’insistència. (35)
Totes les virtuts estan al servei d’aquesta resposta d’amor.
Si aquesta invitació no brilla amb força i atractiu, l’edifici
moral de l’Església corre el risc d’esdevenir un castell de
cartes, i aquest és el nostre perill més greu. Perquè no serà
pròpiament l’Evangeli el que s’anunciï, sinó alguns accents
doctrinals o morals que procedeixen de determinades opcions ideològiques. El missatge correrà el risc de perdre la seva
frescor i deixarà de tenir «olor d’Evangeli». (39)
En el seu constant discerniment, l’Església també pot arribar a reconèixer costums propis no directament lligats
al nucli de l’Evangeli, alguns molt arrelades al llarg de la
història, que avui ja no són interpretats de la mateixa manera i el missatge no sol ser percebut adequadament. (...)
No tinguem por de revisar-los. De la mateixa manera, hi ha
normes o preceptes eclesials que poden haver estat molt
eficaços en altres èpoques però que ja no tenen la mateixa
força educativa com a camí de vida. (43)
L’Eucaristia, si bé constitueix la plenitud de la vida sacramental, no és un premi per als perfectes sinó un generós
remei i un aliment per als febles. Aquestes conviccions també tenen conseqüències pastorals que estem cridats a considerar amb prudència i audàcia. Sovint ens comportem com a
controladors de la gràcia i no com a facilitadors. Però l’Església
no és una duana, és la casa paterna on hi ha lloc per a cada
un amb la seva vida a sobre. (47)

Més que la por a equivocar-nos, espero que ens mogui
la por a tancar-nos
Avui hem de dir «no a una economia de l’exclusió i la
desigualtat». Aquesta economia mata. No pot ser que no
sigui notícia que mor de fred un ancià sense sostre i que
sí que ho sigui una caiguda de dos punts a la borsa. Això
és exclusió. No es pot tolerar més que es llenci menjar quan
hi ha gent que passa gana. Això és iniquitat. (53)
L’adoració de l’antic vedell d’or (cf. Ex 32,1-35) ha trobat
una versió nova i despietada en el fetitxisme dels diners i en la
dictadura de l’economia sense un rostre i sense un objectiu
veritablement humà. (55)
Aquest desequilibri prové d’ideologies que defensen
l’autonomia absoluta dels mercats i l’especulació financera.
Per aquest motiu neguen el dret de control dels Estats, encarregats de vetllar pel bé comú. S’instaura una nova tirania
invisible, de vegades virtual, que imposa, de forma unilateral
i implacable, les seves lleis i les seves regles. (56)
Animo els experts financers i als governants dels països a
considerar les paraules d’un savi de l’antiguitat : «No compartir amb els pobres dels propis béns és robar-los i prendre’ls
la vida. No són nostres els béns que tenim, sinó seus» (Sant
Joan Crisòstom). (57)
Els diners han de servir i no governar! El Papa estima a
tots, rics i pobres, però té l’obligació, en nom de Crist, de
recordar que els rics han d’ajudar als pobres, respectar-los,
promocionar-los. Us exhorto a la solidaritat desinteressada i a
que retornin l’economia i les finances a una ètica en favor
de l’ésser humà. (58)
I segueix fins a 288 punts més. Cal llegir-ho tot

