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AQUELL QUE DEIX ENTRAR DÉU A LA VIDA...
PODRÀ OMPLIR-SE DE LA PAU DEL NADAL

El que m’impressiona més és el respecte que el Se-
nyor té amb la meva (nostra llibertat). Ell creu en cada 
u de nosaltres i espera que sigui descobert el seu amor. 
Truca a la porta i espera que vulguem obrir. Ell te la 
iniciativa i espera. Quina delicadesa i quin respecte!

No imposa, espera. L’esperança que és la virtut més 
dèbil i hauria de ser meva, resulta que és el Senyor que 
espera de mi i mira per a on resulta que es el Senyor 
que espera de nosltres. 

Si el Senyor vol entrar a la Vida li puc donar un cop 
de porta i ja he acabat. O entrar en procés que vol dir:

Estar atent per  sentir el truc.
Estar obert per distingir d’on ve el crit.
Confi ar que el qui ve,  te interès per mi.
Fer créixer la llibertat, estar  disposat a conèixer 

la novetat.
Arriscar-se  a l’obrir la porta. 
Interessar-se pel qui ve. 
Dialogar, per a conèixer-lo a Ell i la seva proposta
Acollir-lo  tot creant les condicions que desitja.
Prioritzar. Primer és Ell que jo.
Conèixer que porta la Veritat.
Deixar l’antiga manera de viure i acceptar la  del 

Senyor: convertir-se.

Enriquir-se amb el qui comparteixo.
Ser testimoni.  Dir amb fets i paraules el descobert .
Esperar,  cap gest és inútil.
Crear hàbit, deixant entrar Déu vol dir acceptar els 

altres que són una espurna del Creador.
I al fi nal esclata un cant de pau a la terra i al cel.
Aquest Nadal de nou tenim la possibilitat d’obrir la 

porta i deixar un lloc per l’altre, especialment pel que 
aquells que podrien perdre la il·lusió per manca de fei-
na, per aquells que no poden pagar la factura de llum, 
aigua, pis...  o per aquells que la seva situació familiar 
i personal està en crisi. 

El  Nadal no és inútil. Qui el viu vol dir que ha posat 
tots els sentits en acció i descobreix que l’Infant nascut 
a Betlem fa que tot sigui nou i demana que obrim  totes 
aquelles portes i cors que tenen por de creure i d’esti-
mar a la seva manera. 

Quantes vegades el Senyor truca? Setanta vegades 
set? Vol dir sempre; és a dir a qualsevol moment pot 
néixer a la nostra vida... 

Amplifi quem l’Evangeli. Siguem Bona Notícia:  Apun-
tem-nos al cor dels Àngels que diuen: “Glòria a Déu a 
dalt del Cel i a la Terra pau als homes de bona voluntat”.

Mn Pere Dalmau



MOVIMENT PARROQUIAL ÉS HISTÒRIA

Els de Primer de catequesi: no hi caben.

L’atri s’omple els dissabtes. L’Esplai necessita molts àl-
bums per posar les seves fotos. Busqueu la seva pàgina 
Web i en trobareu.

L’ofrena que en va fer el dia de la Missa Estacional amb el 
Sr. Arquebisbe estava plena de signes; cada un representa 
una realitat de la parròquia, identifi queu-los.

Els autèntics educadors són els pares; però cal dir que 
educant s’apren, tant els catequistes com els monitors.

• BATEJOS
Octubre: Eric Descarrega Santacruz, Adonnis Mikel Oláh, 

Diana Verónica Bravo Revelo, Víctor Viñes del 
Rio, Joana Maria Navarro Solorzano, Unay 
Monteiro Céspedes. 

Novembre: Lucia Lozano Mañero, 

Desembre: Pere Mallafré Ródenas.

• CONFIRMACIONS
Fabricio Àvila Incata, Blanca Llorens Ladera, Núria Tarragó 
Ornosa, Marina Celma Bertran, Luis Alberto Céspedes Pare-
des, Luís Fernando Galarza Céspedes, Laia López Gilabert, 
Mireia Mejino Prats, Ginella Pitot Atencio, Guillem Puig Bel-
tran, Manuel De Tera Albalate, Jordi Gomis Doménech, He-
lena Martínez Alegre, Sonia Paredes Arteaga, Ariel Gerardo 
Robles Pecho.

• DEFUNCIONS / FUNERALS
Setembre: Maria Cort Biarnés-92, Maria Marina Torrell Fer-
ré-79.

Octubre: Teresa Anguera Sugrañes-91, Ángeles Navarro 
Larraz-86, Maria Saperas Cirera-98, Teresa Sánchez Bur-
gueño-85, Ventura Garriga Llort-102, Motse Vives Salas-57, 
Pascual Soler Carrión-89, Dolors Gastó Obis-83, Juan Mi-
guel López López-89, Joan Francesch Bofarull-85, Joan Bar-
bens Poblet-84, Josefa Rincón Márquez-70, Josep Dalmau 
Barberà-85.

Novembre: M. Àngeles Pineda Zuazo-88, Romana Bernál-
dez Martínez-88, Maria Josefa Vega Vallinas-85, Antonio 
Muñiz Domínguez-71, José Eugenio Aguiló Capera-86.

Desembre: Mariona Serrano Punyed-64,  Josep M. Mas 
Tortejada-85,  Ramon Font Mestre-86 , Rosa Bermúdez Gál-
vez-87, Marcelino Correas-73.

• VOLUNTARIS A LA PARRÒQUIA
El col·lectiu de persones que estan com a responsables de 
l’acolliment i informació a la parròquia. Garanteixen la pre-
sència i l’ambient necessari  per tots els que hi vulguin fer 
una visita.
Ara són: Víctor Serna, Carme Joanpere, Conchita Pairo, 
Roser Rossell, M. Teresa Domínguez, Dolors Carreté, Pilar 
Valls, Lluís Lorán, Maite Gutiérrez, Teresa Gilbert, Dolors 
Cabré, Remei Vendrell, Emili Baldric, Joan Josep Piñol, An-
ton Roig, Alicia Saez, M. Rosa Novalbos, Elisa Conde, Luïsa 
Queralt, Josep M. Martorel, Loles Galindo, Eduard García, 
José Contreras, Maria Perelló, Carme Carnicer, Josep M. 
Marti, M. Teresa Saperas, Ramon García, Maria Llaberia, 
Carmina Piñol,F ina Lozano, Monserrat Margelí, Paqui 
Aguadé, M. Carme Farré, Rosalia Barba. Ramon Bru, Fran-
cesc Javier Pedret.

• DOS BONS REGALS
Per aquest Nadal ja podeu 
adquirir el JOC EN FAMÍLIA 
Ideat per l’Esplai Fem-nos 
amics i per la parròquia . Es 
tracta d’unes fi txes per tota la 
família que estimulen un dià-
leg creatiu i permeten conèixer-nos més i més.

La reproducció del SANT CRIST DE L’ALTAR. Tenir-ne 
un a casa a un lloc signifi catiu ens uneix també a la 
parròquia. 



VISITA PASTORAL A LA NOSTRA PARRÒQUIA PRENEU NOTA

DESEMBRE

Diumenge 21
A les 19 h

CONCERT. Las Veus de la Terra. NADALES

Diumenge 28
A les 19 h

EL POEMA DE NADAL DE SEGARRA
Declamat per Jordi Francesc

Amb moments  musical de Nuria Puig
Acompanyats a l’orgue per Mestre Fuster

Disasbte 20. Matí
Sortida a Tarragona. Visita al  Museu Bíblic i la Catedral 

Dilluns 22. A les 20 h. Celebració penitencial

Dimecres 24. A les 18 h. Missa del Pollet
A les 23 h Missa del Gall. I com els diumenges

Diumenge 28. Festa de la Sagrada Família
Renovació del Compromís matrimonial

Dimarts 30
A les 20 h. Trobada dels Enllaços (qui distribueix el “Mireu...”)

GENER
Dissabte 10 . Trobada de Reis  de la Fraternitat de malalts

Diumenge 11. Festa del Baptisme del Senyor
Acció de gràcies dels batejats l’any 2014

Dimarts 13. A les 20 h. COM LLEGIR I VIURE LA BÍBLIA. 
Conferència de Josep Lluís Arín. Professor de Sagrada Es-
criptura

EL NADAL DEL PAPA FRANCESC...
“La Navidad suele ser una fi esta ruidosa: nos ven-

dria bien un poco de silencio, para oir la voz del Amor.”
Navidad eres tú, cuando decides nacer de nuevo cada día y 
dejar entrar a Dios en tu alma. El pino de Navidad eres tú, 
cuando resistes vigoroso a los vientos y difi cultades de la 
vida. Los adornos de Navidad eres tú, cuando tus virtudes 
son colores que adornan tu vida. La campana de Navidad 
eres tú, cuando llamas, congregas y buscas unir. Eres tambi-
én luz de Navidad, cuando iluminas con tu vida el camino 
de los demás con la bondad, la paciencia, alegría y la gene-
rosidad. Los ángeles de Navidad eres tú, cuando cantas al 
mundo un mensaje de paz, de justicia y de amor. La estrella 
de Navidad eres tú, cuando conduces a alguien al encuentro 
con el Señor. Eres también los reyes Magos, cuando das lo 
mejor que tienes sin importar a quien. La música de Navidad 
eres tú cuando conquistas la armonía dentro de ti. El regalo 
de Navidad eres tú, cuando eres de verdad amigo y hermano 
de todo ser humano. La tarjeta de Navidad eres tú, cuando 
la bondad está escrita en tus manos. La felicitación de Na-
vidad eres tú, cuando perdonas y reestableces la paz, aun 
cuando sufras. La cena de Navidad eres tú, cuando sacias de 
pan y de esperanza al pobre que está a tu lado. Tú eres, sí, 
la noche de Navidad, cuando humilde y consciente, recibes 
en el silencio de la noche al Salvador del mundo sin ruidos 
ni grandes celebraciones; tú eres sonrisa  de confi anza y de 
ternura, en la paz interior de una Navidad perenne que es-
tablece el Reino dentro de ti. Una muy. Feliz Navidad para 
todos los que se parecen a la Navidad”.

CÀRITAS
ENTRADES

Col·lectes ............................................ 7.568,90
Donatius (Nadal, bústia....) .................. 6.188,00
“Avui pago jo” ..................................... 840,00
Saldo anterior (30-11-13)....................... 100,00
Total ...................................................  14.696,90

SORTIDES
Ajuts treball ......................................... 4.989,29
Rebuts llum, gas .................................. 2.122,75
Lloguers pis ......................................... 2.299,55
Farmàcia .............................................. 1.879,18
Material escolar ................................... 841,59
Aliments extres .................................... 582,54
Total ................................................... 14.569’10

           SALDO A 25/11/14.............................127,80 Euros

Càritas fa una donació setmanal d’uns  2.100 Euros en 
menjar a les famílies necessitades. 

Els aliments són aportacions de:
-El Fons de la Comunitat Europea
-Banc d’Aliments
-Gestió Alimentària (Ajuntament, Taller Baix Camp)
-Fundació Margarita Bocio
-Forns del Barri
-Projecte solidari Confraria Mare de Déu de Montserrat
-Parroquians (panera de Càritas)

Fundació Reddis ha fet una aportació a l’Esplai de 2.500 € 
per beques al Casal d’estiu.

ESTAT DE COMPTES DE LA PARRÒQUIA
SANT JOAN A 30/11/2014

El 5% del cost de l’obra és per Obra Social. Actualment se 
n’ha donat 3.700 Euros

Q



MIRANT EL MÓN

LA VISITA PASTORAL. Una experiència que fa crèixer
La Visita Pastoral de l’Arquebisbe Jaume a la nostra par-

ròquia, la setmana del 10 al 16 de novembre,  ens ha donat 
l’oportunitat de mirar-nos a nosaltres mateixos; de presen-
tar-nos tal com som i redescobrir les nostres riqueses i les 
mancances. Tot fet amb sentit de comunitat, ens estimula tant 
que hi veiem com una Paràbola del Regne. Qualsevol gest fet 
amb tendresa i profunditat engendra una alegria que es con-
tagia. Així trobar-se al Barri Gaudí a la Capella de l’Avinguda 
de Barcelona 6,  va donar més identitat al grup que és com 
un gra de mostassa. El fet de resistir fi delment és un signe 
de vitalitat exemplar. Amb la benedicció es podia sentir no 
solament un reconeixement sinó un futur amb arrels.

De fet, la bondat natural del nostre Arquebisbe fa que 
no hi hagi fronteres, sobretot amb els més senzills, amb els 
qui tenen el cor net i amb els qui cerquen ser reconeguts i 
estimats. Una abraçada és un Do de Déu repartit centenars 
de vegades.  Els malalts recordaran per sempre la intensa 
proximitat del Pare i Pastor que en nom del Crist porta el 
consol i comprensió del dolor.

Cada grup presenta sempre el bo i millor d’ell mateix; 
que vol dir que tots tenim un bé de Déu i de coses bones a 
comunicar. Sempre sortia del seu cor la paraula gràcies. Uns i 
altres estem contents d’experimentar que fent el bé, complint 
el que el Senyor espera de cada u podem portar dins nostra 
“una alegria que ningú ens la prendrà”. 

Totes les dimensions (grups) de la comunitat parroquial 
tingueren el seu moment. I també la seva foto.  Com una 
necessitat de gravar el viscut per poder-lo recordar sempre. 
L’experiència interior no es pot gravar, però ens ha enfortit; ens 
ha recordat que el viscut  aquets dies no es pot improvisar: 
fou l’expressió del que som. Una comunitat viva i amb futur. 

Entenem que l’agraïment sincer que el Sr. Bisbe fa ver a 
cada comissió o a cada equip demana que seguim amb més 
fi delitat, la tasca encomanada.  Naturalment que la majoria de 
parròquies tenen les mateixes tasques que la nostra. Potser cal 
dir que una especial atenció va ser amb als Voluntaris que fan 
el servei de l’acolliment a l’Església que afavoreix el silenci, 
la pregària i en el fons l’encontre amb el Senyor. Expressà 
una vegada més la necessitat que hi hagi esglésies obertes. 
Nosaltres ho hem aconseguit i tots ho valorem.

Càritas, Confraries, Catequesi, Legió de Maria, Esplai Fem-
nos Amics... tots tingueren temps per comunicar-se amb el qui 
té la missió de presidir l’Església diocesana. També amb una 
colla de matrimonis s’establí un llarg diàleg que ens enriquí.

Com cal, la Missa Estacional fou solemne, senzilla, expres-
siva, profunda, plural, plena de gom a gom, amb sintonia entre 
uns i altres.   Dir moltes vegades gràcies encara queda pobre; 
però no ho sabem dir d’altre manera. El goig de ser Església 
va més enllà d’unes paraules. Ens ha fet créixer.

Jo mateix vaig acabar l’Eucaristia dient gràcies a Déu pel 
Do de la Missió encomanada; gràcies a la Comunitat parroqui-
al rica en talents que permet treballar-hi de múltiples maneres 
i que sento la seva estimació, doncs accepta les meves debi-
litats. I gràcies al Sr. Arquebisbe d’haver-me confi at aquesta 
porció del Poble de Déu.

Els músics fent pinya van cantar els Goig de Sant Joan 
i a l’Atri entre vermut de Reus i fotos sentirem l’autoestima 
molt més forta que abans; doncs hi descobríem que qui ens 
uneix en Església no són els nostres doncs sinó el mateix 
Esperit Sant.


