MIRANT EL MÓN

Traduint a la vida
la proposta del Papa Francesc
Aquest curs els diversos grups que formem la
Parròquia ens hem proposat, com una espècie
d’itinerari espiritual, treballar la exhortació Gaudete et exsultate (Alegreu-vos-en i celebreu-ho) del
Papa Francesc, sobre la crida a la santedat en el
món actual.

volem ara compartir-ho en aquest full. Si algú
encara no coneix aquest document, convidem a

En aquest trimestre veiem el primer capítol titulat
“la crida a la santedat”. Ho hem fet seguint una
metodologia activa d’obrir el cor per escoltar el
que ens diu el Papa (i Déu per mitjà d’ell). També
hem compartit amb els germans en la fe les
inquietuds que aquesta exhortació ens suggereix i

El mètode de treball que estem seguint ens fa
respondre a unes preguntes sobre el tema, treure
unes conviccions i unes demandes a la Parròquia,
a tots el que la formem, que compartim amb
vosaltres. Aquí només en podem posar algunes

CONVICCIONS

QUÈ DEMANEM A LA PARRÒQUIA

El Papa Francesc ens dona una visió nova que tots podem
ser sants en el dia a dia, vivint amb amor, amb honradesa,
amb el servei als altres, complint la voluntat de Déu, sent
instruments de la missió.

Entenent que la parròquia som tots els qui formem la
comunitat cristiana i el que diem ens ho demanem a
nosaltres mateixos, ens demanem:

Estem cridats a ser sants en les ocupacions de cada dia,
realitzant l’ordinari de manera extraordinària.
ció. Ser feliç és ser benaurat, ser sant.

-

necessitem l’ajuda de l’Esperit Sant. No hem de pensar

als grups que l’estan reflexionant i és bo per la
parròquia. Així mateix també podeu sumar-vos a
qualsevol dels grups de reflexió.

-

possible.

Així coneixerem els sants de “la porta del costat”.
transportar a la parròquia i s’ha de fer visible a través dels

nosaltres en cada moment de l’existència i en cada opció
que haguem de prendre.

que són el primer rostre de la parròquia.
Senyor i ha d’afavorir la contemplació i viure amb un nou
impuls les tasques de cada dia.

força de la gràcia. Quan es troben la feblesa i la gràcia,
realment allí hi ha Déu.

missió.
que Déu vol dir al món amb la nostra vida.

l’actitud contemplativa.

poder-les “dir”. P. e. Després de la comunió a les misses, o
respostes

recuperar espais de reflexió i silenci.
el Senyor ens crida anirà creixent amb petits gestos. No hi
ha un model únic per ser sant, és divers, hem de saber

reconèixer els signes que em dona.
humans. Gaudir sent sants.

de la trobada amb el Senyor. Buscar l’equilibri entre la
pregària i el servei.
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QUÈ DIR?
mateix pels tertulians. Estem d’acord en les grans
paraules dites d’una manera genèrica. Ens
distanciem quan analitzem la interpretació que
cada u en fa i entrem en un debat inacabable...
Si parlem de política també és evident que veiem
ben diferentment com s’ha de construir el futur. És
el com que ens uneix o distancia.
ha de repensar allò que és essencial i saber-ho
assumir.
escoltar molt, adaptar-se a la cultura i llenguatge
presents, parlar al cor de cada u i ser pacients
esperant que el que diem, si és l’Evangeli, el Senyor
ho farà entendre.
Déu està apassionat per nosaltres i que tot el que vivim està ple
de sentit. Tota la resta és conseqüència d’aquest
missatge.
Per tant, no hi ha lloc per a la tristesa, el desànim,
la por o per qualsevol dels pecats capitals. Ara bé,
Com ho podem dir? I com en podem ser testimonis creïbles? Aquesta és la qüestió. Hi ha moltes
madurar, una espiritualitat que no transforma i
una Església que se li posen en relleu les febleses
i no pas les virtuts.

també és que correspon a cada persona descobrir
com Déu l’estima i dedicar-li temps a festejar-lo.
no sols, que així no anem enlloc, sinó construint
comunitat
i ple de música del cel i de la terra amb autèntica
harmonia.
Vull dir que hem d’estar contents i ho estarem si
mirem amb fe i a fons. No ens cansarem de cansar-nos!
manera hi haurà un Nadal per a tothom. Que cada
es noti!
Mn Pere Dalmau, rector

MOVIMENT PARROQUIAL

PRENEU NOTA

BATEJOS
Setembre: Sara Caballero Montoya, Marc Mora
Cascales, Anna Mora Cascales.

DESEMBRE
Dia 16, diumenge a les 19 h
Poemes sobre el Nadal.
Rapsodes adults i joves. Acompanyats amb
música

Octubre: Nil Marimon Serra, Melany Ainoa Maturano
Barriga, Ivet Gispert Gilabert, Brittany Tatiana Cantos
Romero.

Dia 17, dilluns a les 20 h
Celebració penitencial
Dia 23, diumenge
A les misses de 10.30 i 12.30 h benedicció del “nen
Jesús dels nostres pessebres”

Novembre: Santiago Barrientos Llanos, Maria Edurne
Pérez Farias.
Desembre: Saul Morcillo Marín, Valeria Escalzo
Prieto.
.............................................................
FUNERALS
Setembre: Marta Munté Rios -74, Conxa Vilaplana
Castelló-93, Justino Fernández Rodríguez-54.

A les 18.30 h Cinema: Hereus del cardenal proscrit
Assemblea. Com avançar? És una manera de fer i
sentir-se parròquia. Exposició de l’estat actual,
Motivacions. Projectes compartits, propostes i
agraïments... debats i noves coneixences.

Dia 28, divendres al matí
Visita Museu bíblic a Tarragona
Dia 30, diumenge de la Sagrada Família
Renovació de les promeses del matrimoni
.............................................................
GENER
Dia 12, dissabte. A les 21.30. Cinema:
El món a les seves mans
El coratge per canviar el seu destí

Desembre: Miquel Prous Aguiló-80, Guadalupe Díaz
Gascón
.............................................................
El Mercat Benèﬁc de Nadal, una iniciativa que es fa a
favor de tots: els qui amb goig han treballat per
fer-ho; els qui han col·laborat adquirint objectes i
els qui en rebran el beneﬁci directe: els més
pobres que sempre tenen alguna ferida. S’han
fet prop de 5.000 euros

• La Capella de la Sagrada Família. Al Barri Gaudí ha
estat pintada pels mateixos feligresos. Expressió del
seu amor.

• Cursos Alpha. La parròquia convida, durant la
quaresma, a 11 sopars als qui viuen en la recerca del
sentit de la vida. Es provoca un diàleg evangelitzador.

Dia 13, diumenge. Baptisme del Senyor
Bateig comunitari
Trobada de la Frater. Moviment d’A.C de malalts
Dia 20, diumenge
A les 19 h Paraules per transcendir
Poemes: No a la Guerra. Viure en Pau
Dia 23, dimecres: Primer sopar Alpha
Dia 25, divendres: Pregària per la Unitat dels cristians
.............................................................
FEBRER
Dia 2, dissabte, Presentació de la Mare de Déu.
Benedicció de les candeles a la Missa de 10
A les 21’30, Cinema:
Professor Holland
Interpretant la simfonia de la vida
Dia 3, diumenge. Festa de Sant Blai
Benedicció de fruits a totes les Misses

• Cada diumenge ens disposem a comunicar alguna
bona notícia en què hi veiem la intervenció divina.
Allò que va bé i volem crear hàbit contemplatiu.
• A l’Església hi ha una cartellera on tothom pot
respondre a la pregunta: què et fa feliç? El grup de
joves ho va demanar.

Dia 25, NADAL DE NOSTRE SENYOR JESUCRIST
Misses com els diumenges

Dia 9, dissabte.
A les 20h Eucaristia i Sopar per la Fam
La Mare de Déu,
exemple d’Advent,
amb una bella imatge
de Marta Moroder,
claretiana.

Dia 14, dijous, a les 20
Conferència de Dr. Ramon M. Nogués
“El cervell i el benestar: el paper de la raó i de
l’emoció”

• L’església és oberta els dies de cada dia... prop de
2.600 hores anuals, a més dels diumenges.

Dia 17, diumenge
A les 19: Poemes per Transcendir
.............................................................
MARÇ
Dia 2, dissabte a les 21’30 Cinema:
The Blind Side (Un somni impossible)
Una família altruista i plena d’amor

...................................................

Dia 6, dimecres de Cendra

PER CONNECTAR AMB LA PARRÒQUIA

Dia 10, diumenge
Pelegrinatge de la parròquia al Santuari de la Mare de
Déu de Misericòrdia

Horari despatx:
Telf. 977 31 66 59
Dimarts d’11h a 13 h
sjoan.reus@arquebisbattarragona.cat
sjoan.reus.arquebisbattarragona.cat Dijous de 18.30h a 20.30h

Ens adonem, a la catequesi, com ens afecta l’ambient
d’ increença general de la societat, i aquesta realitat
s’incrementa cada any, disminuint el nombre de catequitzans. Això ens preocupa i repensem constantment
com fer que la nostra catequesi sigui atractiva tot
portant l’anunci joiós de la bona notícia de Jesús.
Volem arribar, mitjançant els nens, a les famílies i
donar-los eines perquè també els pares creixin en la
fe. Les reunions tenen un nou estil. Ens proposem
crear un espai obert, on les famílies es trobin i
poder-los acompanyar en el procés de resoldre
dubtes, qüestions...
En la catequesi volem crear l’hàbit d’escoltar, de fer
silenci, d’interiorització i de pregar. Tot per tenir capacitat de respondre als reptes de la societat actual
plena de sorolls, hiperactivitat, superﬁcialitat i tristesa.
Conscients que la fe no depèn de nosaltres, preguem
perquè arreli en tots els qui acompanyem i arribin a
trobar-se amb Nostre Senyor.

Dia 27, dijous
A les 20 h, Concert de Nadal a càrrec del Cor
DaCapo (Director Miquel Villalba)

Novembre: José Ancio Laguna -92, Paquita Roig
Cabré-73, Rosa Margalef Bargalló-99.

• La Comissió d’Economia té el deure, encomanat per
l’Assemblea, d’eliminar les humitats de la teulada i
buscar com resoldre els elements d’ornamentació
que pateixen un desgast creixent.

A les 23 h Missa del Gall

Dia 26, Sant Esteve
A les 11 h, Missa

Octubre: José Manuel Rodas Jiménez-68, Isabel
Venteo Navarro-91, Juliana Laso Zahinos-80, Francisco Bellido Navarro-69, Joana Rodríguez
Cobos-80, Celia Álamo Álamo -84, David Molina
Heredia-23, Dolores Aragonès Riba-91, Teresa
Abelló Paradell-68, Isabel Ruiz Venteo-56, Ana María
Giménez Ventura-71, Josep M. Royo Vidal-99.

ALTRES
• S’ha editat un CALENDARI amb fotograﬁes de la
parròquia. Pot ser un bon regal per els vostres familiars i amics. El podeu adquirir al lloc d’Acolliment o
als locals de la parròquia.

Dia 24
Al es 18 h Missa del pollet per infants

ELS CATEQUISTES HI PENSEM I... DIEM

Dia 23, dissabte
Sortida parroquial a Tortosa

Els catequistes
.............................................................
L’ASSEMBLEA PARROQUIAL
Es convoca cada dos anys un diumenge a la tarda. Va
ser el 18 de novembre. Es dona informació de l’estat
actual de la parròquia, en valoren els objectius pastorals de cada curs, el debat el programa i es fan propostes de futur. Es passen comptes i s’escolten les
opinions expressades per grups. El Consell de Pastoral té el deure d’assumir i integrar al ritme parroquial el
que s’ha dit.
Destaquem uns criteris i acords que han d’afavorir la
bona marxa de la parròquia:
• Es valora positivament tenir l’església oberta i es
donen gràcies als qui ho fan possible.
• Es valora positivament el ritme del treball que es fa
per grups i s’anima a seguir.
• Un gran valor: la feina de càritas i el dinar que es
dona els diumenges.
• Es demana moltes vegades que els grups estiguin
cohesionats i hi hagi intercanvi entre tots. Tots hem
de tenir empatia amb tots.
• No quedar-se mirant la nostra comunitat (autoreferència) Ser església missionera, en sortida, vol dir
oferir a qui tingui inquietuds una trobada / experiència evangelitzadora: Cursos Alpha, diàlegs personalitzats, Grups d’Escolta...
• Potenciar els espais contemplatius: silencis,
pregàries, meditació.
• Oferir als joves connectar amb Jesucrist: passar
del desig de transcendència a la Fe cristiana.
• Celebracions més participades.
• Com que la teulada de l’església i els pinacles
estan en mal estat, cal fer un estudi del que pot
costar la treure deﬁnitivament les humitats i consolidar allò que està en perill.

MOVIMENT PARROQUIAL

PRENEU NOTA

BATEJOS
Setembre:

DESEMBRE
Dia 16, diumenge a les 19 h
Poemes sobre el Nadal.

Ens adonem, a la catequesi, com ens afecta l’ambient
d’ increença general de la societat, i aquesta realitat
s’incrementa cada any, disminuint el nombre de catequitzans. Això ens preocupa i repensem constantment
com fer que la nostra catequesi sigui atractiva tot

música

Octubre:

Novembre:
Pérez Farias.
Desembre:
Prieto.
.............................................................
FUNERALS
Setembre:
Octubre:

ELS CATEQUISTES HI PENSEM I... DIEM

Dia 17, dilluns a les 20 h

Volem arribar, mitjançant els nens, a les famílies i
donar-los eines perquè també els pares creixin en la

Dia 23, diumenge
A les misses de 10.30 i 12.30 h benedicció del “nen

crear un espai obert, on les famílies es trobin i
poder-los acompanyar en el procés de resoldre
dubtes, qüestions...

Dia 24
sentir-se parròquia. Exposició de l’estat actual,
agraïments... debats i noves coneixences.

Dia 25, NADAL DE NOSTRE SENYOR JESUCRIST
Dia 26, Sant Esteve

-

Dia 30, diumenge de la Sagrada Família
.............................................................
GENER
Dia 12, dissabte. A les 21.30. Cinema:
El món a les seves mans
El coratge per canviar el seu destí

Novembre:
Desembre:
Gascón
.............................................................

Dia 13, diumenge. Baptisme del Senyor
Bateig comunitari

ALTRES

Dia 20, diumenge
A les 19 h Paraules per transcendir
pobres que sempre tenen alguna ferida. S’han
fet prop de 5.000 euros

l’Assemblea, d’eliminar les humitats de la teulada i
buscar com resoldre els elements d’ornamentació
que pateixen un desgast creixent.
estat pintada pels mateixos feligresos. Expressió del
seu amor.

Dia 23, dimecres: Primer sopar Alpha
Dia 25, divendres:
.............................................................
FEBRER
Dia 2, dissabte, Presentació de la Mare de Déu.
Professor Holland
Dia 3, diumenge. Festa de Sant Blai

bona notícia en què hi veiem la intervenció divina.
Allò que va bé i volem crear hàbit contemplatiu.

Dia 9, dissabte.
A les 20h Eucaristia i Sopar per la Fam

A l’Església hi ha una cartellera on tothom pot
joves ho va demanar.
quaresma, a 11 sopars als qui viuen en la recerca del
sentit de la vida. Es provoca un diàleg evangelitzador.

perquè arreli en tots els qui acompanyem i arribin a
trobar-se amb Nostre Senyor.

Dia 27, dijous
A les 20 h, Concert de Nadal
Dia 28, divendres al matí

parròquia. Pot ser un bon regal per els vostres familiars i amics. El podeu adquirir al lloc d’Acolliment o
als locals de la parròquia.

En la catequesi volem crear l’hàbit d’escoltar, de fer
silenci, d’interiorització i de pregar. Tot per tenir capacitat de respondre als reptes de la societat actual

Dia 14, dijous, a les 20
exemple d’Advent,
amb una bella imatge
claretiana.

l’emoció”
Dia 17, diumenge
.............................................................
MARÇ
Dia 2, dissabte a les 21’30 Cinema:

2.600 hores anuals, a més dels diumenges.
...................................................

Dia 6, dimecres de Cendra

PER CONNECTAR AMB LA PARRÒQUIA

Dia 10, diumenge

Horari despatx:
Telf. 977 31 66 59
Dimarts d’11h a 13 h
sjoan.reus@arquebisbattarragona.cat
sjoan.reus.arquebisbattarragona.cat Dijous de 18.30h a 20.30h

Dia 23, dissabte
Sortida parroquial a Tortosa

Els catequistes
.............................................................
L’ASSEMBLEA PARROQUIAL
Es convoca cada dos anys un diumenge a la tarda. Va
ser el 18 de novembre. Es dona informació de l’estat
actual de la parròquia, en valoren els objectius pastorals de cada curs, el debat el programa i es fan propostes de futur. Es passen comptes i s’escolten les
ral té el deure d’assumir i integrar al ritme parroquial el
que s’ha dit.
Destaquem uns criteris i acords que han d’afavorir la
Es valora positivament tenir l’església oberta i es
donen gràcies als qui ho fan possible.
Es valora positivament el ritme del treball que es fa
per grups i s’anima a seguir.
dona els diumenges.
Es demana moltes vegades que els grups estiguin
cohesionats i hi hagi intercanvi entre tots. Tots hem
de tenir empatia amb tots.
No quedar-se mirant la nostra comunitat (autoreferència) Ser església missionera, en sortida, vol dir
oferir a qui tingui inquietuds una trobada / experiènlitzats, Grups d’Escolta...
pregàries, meditació.
del desig de transcendència a la Fe cristiana.

estan en mal estat, cal fer un estudi del que pot
lidar allò que està en perill.

MIRANT EL MÓN

Traduint a la vida
la proposta del Papa Francesc
Aquest curs els diversos grups que formem la
Parròquia ens hem proposat, com una espècie
d’itinerari espiritual, treballar la exhortació Gaudete et exsultate (Alegreu-vos-en i celebreu-ho) del
Papa Francesc, sobre la crida a la santedat en el
món actual.

volem ara compartir-ho en aquest full. Si algú
encara no coneix aquest document, convidem a
que el llegeixi, perquè està sent de gran proﬁt per
als grups que l’estan reflexionant i és bo per la
parròquia. Així mateix també podeu sumar-vos a
qualsevol dels grups de reflexió.

En aquest trimestre veiem el primer capítol titulat
“la crida a la santedat”. Ho hem fet seguint una
metodologia activa d’obrir el cor per escoltar el
que ens diu el Papa (i Déu per mitjà d’ell). També
hem compartit amb els germans en la fe les
inquietuds que aquesta exhortació ens suggereix i

El mètode de treball que estem seguint ens fa
respondre a unes preguntes sobre el tema, treure
unes conviccions i unes demandes a la Parròquia,
a tots el que la formem, que compartim amb
vosaltres. Aquí només en podem posar algunes
respostes, les més signiﬁcatives:

CONVICCIONS

QUÈ DEMANEM A LA PARRÒQUIA

El Papa Francesc ens dona una visió nova que tots podem
ser sants en el dia a dia, vivint amb amor, amb honradesa,
amb el servei als altres, complint la voluntat de Déu, sent
instruments de la missió.

Entenent que la parròquia som tots els qui formem la
comunitat cristiana i el que diem ens ho demanem a
nosaltres mateixos, ens demanem:

• La santedat està al nostre abast, no només d’una elit.
Estem cridats a ser sants en les ocupacions de cada dia,
realitzant l’ordinari de manera extraordinària.
• La santedat és un camí cap a la felicitat, no és una obligació. Ser feliç és ser benaurat, ser sant.
• Tots som cridats a ser sants però ningú se salva sol,
necessitem l’ajuda de l’Esperit Sant. No hem de pensar
que som autosuﬁcients.
• Preguntem sempre a l’Esperit què espera Jesús de
nosaltres en cada moment de l’existència i en cada opció
que haguem de prendre.
• No tenir por de deixar-me guiar per l’Esperit Sant.
• La santedat... és el trobament de la teva feblesa amb la
força de la gràcia. Quan es troben la feblesa i la gràcia,
realment allí hi ha Déu.
• Cada sant és una missió; és un projecte del Pare per a
reflectir i encarnar un aspecte de l’Evangeli. La vida és una
missió.
• Cal reconèixer quina és la paraula, el missatge de Jesús
que Déu vol dir al món amb la nostra vida.
• Necessitem aturar la velocitat de la vida que portem per
recuperar espais de reflexió i silenci.
• Cal portar alegria al món en el dia a dia. La santedat a què
el Senyor ens crida anirà creixent amb petits gestos. No hi
ha un model únic per ser sant, és divers, hem de saber
trobar cadascú el seu. Camí unipersonal en la comunitat
• Com ho puc fer? Intentant escoltar Déu en l’oració i
reconèixer els signes que em dona.
• El trist és no ser sant. La santedat no ens fa pas menys
humans. Gaudir sent sants.

• Que tots hem d’apuntar alt... ni vida aigualida, ni mediocre. Coherència amb el que ens comprometem
• Caminar tots junts amb aquest ideal de santedat, que és
possible.
• Més unitat entre els grups de la parròquia. Ens hem de
conèixer per poder compartir. Crear espais de trobada.
Així coneixerem els sants de “la porta del costat”.
• L’alegria de la santedat viscuda personalment s’ha de
transportar a la parròquia i s’ha de fer visible a través dels
diferents grups… Acollidors, catequistes, Equip de Càritas…
que són el primer rostre de la parròquia.
• L’Església ha de ser un punt de trobada amb nostre
Senyor i ha d’afavorir la contemplació i viure amb un nou
impuls les tasques de cada dia.
• Aprendre a treure gust a la vida mitjançant educant
l’actitud contemplativa.
• Celebracions més vives, que uneixin la fe i la vida.
• Reconèixer les coses bones que fem. Trobar espais on
poder-les “dir”. P. e. Després de la comunió a les misses, o
fer un mural per posar al ﬁnal de l’Església amb la frase
“Què et fa feliç?” i que la gent hi pugui anotar les seves
respostes
• Oferir eines per al discerniment de la pròpia vocació.
• Parlar positivament dels altres. Tot fer-ho amb amor.
• Afavorir el silenci i la pregària per provocar l’experiència
de la trobada amb el Senyor. Buscar l’equilibri entre la
pregària i el servei.
• Recitar poc a poc els salms.
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QUÈ DIR?
És fàcil el diàleg quan les paraules signiﬁquen el
mateix pels tertulians. Estem d’acord en les grans
paraules dites d’una manera genèrica. Ens
distanciem quan analitzem la interpretació que
cada u en fa i entrem en un debat inacabable...
Si parlem de política també és evident que veiem
ben diferentment com s’ha de construir el futur. És
el com que ens uneix o distancia. Cada generació
ha de repensar allò que és essencial i saber-ho
assumir.
L’Església ha après el COM del seu Mestre: primer
escoltar molt, adaptar-se a la cultura i llenguatge
presents, parlar al cor de cada u i ser pacients
esperant que el que diem, si és l’Evangeli, el Senyor
ho farà entendre.
De fet, què vol dir l’Església? Que Déu està apassionat per nosaltres i que tot el que vivim està ple
de sentit. Tota la resta és conseqüència d’aquest
missatge.
Per tant, no hi ha lloc per a la tristesa, el desànim,
la por o per qualsevol dels pecats capitals. Ara bé,
Com ho podem dir? I com en podem ser testimonis creïbles? Aquesta és la qüestió. Hi ha moltes
diﬁcultats ambientals, una pressa que no deix
madurar, una espiritualitat que no transforma i
una Església que se li posen en relleu les febleses
i no pas les virtuts.

Per tot això les parròquies necessitem:
• Utilitzar un llenguatge apropiat
• Revisar el testimoniatge
• Arriscar-se a fer nous plantejaments
• Sortir de nosaltres mateixos
• Mantenir arrels (no es pot improvisar)
• Tenir esperança fonamentada en la pregària
• Estar en comunicació en tots els àmbits
• Integrar les diferents sensibilitats
• I tot fer-ho units i amb autèntica alegria
La llista és relativament fàcil de fer. El que vull dir
també és que correspon a cada persona descobrir
com Déu l’estima i dedicar-li temps a festejar-lo. I
no sols, que així no anem enlloc, sinó construint
comunitat
NADAL és el Misteri d’amor fet proper, tendre, dolç
i ple de música del cel i de la terra amb autèntica
harmonia.
Vull dir que hem d’estar contents i ho estarem si
mirem amb fe i a fons. No ens cansarem de cansar-nos!
Obrim el cor amb alegria a Jesús. D’aquesta
manera hi haurà un Nadal per a tothom. Que cada
llum encès ens recordi la Llum que ve del Cel. Que
es noti!
Mn Pere Dalmau, rector

