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CRIST REI
.

Aquest diumenge, de Crist Rei, és l'últim diumenge de l'any dels cristians, tot
i que l'any civil comença el dia 1 de gener.
Aquest any que acabem hem tingut per guia l'evangelista Marc, que té uns
valors afegits com són de ser el primer en escriure un evangeli (després ha
tingut molts seguidors) i això vol dir que ens acosta més que ningú al Jesús
històric, als seus fets i a les seves paraules i
aquest és un altre gran valor afegit.
Amb l'Advent, diumenge dia 2 de
desembre, començarem a fer camí de la mà
de l'evangelista Sant Lluc, més bon literat,
que fa un estudi de les fonts que té a mà per
fer una ordenació dels fets i de les paraules
amb la finalitat de fer més sòlida la nostra
fe.
És també l'evangelista que obre la figura de
Jesús als pobles no jueus, és a dir, a
nosaltres.
És l'evangelista de la misericòrdia, dels
peca-dors, de les dones, del perdó...
Amb aquest evangelista, el diumenge dia 2
a la tarda a Sant Ramon, acabarem el camí
començat per la Visita Pastoral per
recomençar un camí tots junts amb el guiatge del nostre pastor i amb l'amor, la
companyia i l'ajut de tots plegats.
Des d'ara us desitgem -ens desitgem- UN MOLT BON ANY NOU ! ! !

VIDA DE LES NOSTRES PARRÒQUIES

.

Defuncions.

TALAVERA:
El 21 de novembre morí a Cervera, als 84 anys, Concepció Companys i
Trullols, viuda de Ramon Puig i Trullols.
SANT GUIM DE FREIXENET:
El 20 de novembre morí als 84 anys, Jaume Morros i Costa, viudo de
Ermínia Vilaró i Carulla.
LA TALLADA:
El dia 11 de novembre morí als 95 anys Antònia Sisquella i Badia,
viuda de Jaume Ruich Morera.
El nostre condol als familiars.
Horaris:
Dissabte, 1 de desembre.
HOSTALETS: 8 vespre.
SANT DOMÍ: 2/4 de 7 tarda.
SANT GUIM FREIXENET: 2/4 de 7 tarda (Celebració de la Paraula)
Diumenge, 2 de desembre.
FONOLLERES: 2/4 d'onze matí.
GRANYENA: 3/4 de 12 migdia.
PALLEROLS: 2/4 de 10 matí.
SANT ANTOLÍ: 3/4 d'una migdia.
ST. GUIM FREIXENET: 12 migdia.
TALAVERA: 2/4 de 12 migdia.
TALLADA: 2/4 d'onze matí.
VILAGRASSETA: 10 matí.
Sant Antolí. Reunió de Vida Creixent. Dimecres vinent, 28 de novembre,
a 2/4 de 5 de la tarda.
.

Conferència a la sala Francesc Buireu.
A càrrec de Josep Manel Busqueta, economista i membre del
Seminari d'Economia Crítica Taifa
.

L'ALTRA ECONOMIA: * Alternatives a l'actual sistema de propietat
• Presentació de l'Agenda Llatinoamericana Mundial 2013
.

Divendres 30 de novembre del 2012, a les 7 del vespre
Organitza: Justícia i Pau

CORALS “FENT CAMÍ”

Acostant-se al Nadal, les nostres corals començaran els assaigs el
divendres dia 30 de novembre a les 9 del vespre a Granyena.
Enguany es proposen cantar més cançons cada coral i menys de conjunt.
També continuaran la tradició de tres concerts en tres pobles diferents.
Des d’ara i aquí agraïm als components de les corals l’esforç que fan
per fer-nos gaudir de la música de les cançons nadalenques amb les que
potencien molt aquestes festes entranyables.
LA CRISI GALOPANT
Els cristians –i ningú- no podem en aquests moments i en aquestes dates
sentir-nos aliens al que és un clam popular d'exigència de justícia al nostre
país.
Ho volem fer com a signe de solidaritat amb tantes tragèdies, les llàgrimes i
angoixes no són per a nosaltres anònimes, sinó de rostres que coneixem bé,
conscients també de les ambigüitats en què moltes vegades cau la nostra
pròpia vida, cridats com tothom, a la conversió personal sense la qual no serà
possible un canvi social que posi en primer pla els valors de la justícia i la
solidaritat, l'ètica i la recerca del bé comú abans que els interessos particulars i
partidistes.
No podem deixar de constatar, amb gran preocupació, l’allargament angoixant
de la crisi social i econòmica, que afecta cada vegada a més sectors de la
nostra societat. La nostra vocació cristiana ens crida a ser testimonis de la
misericòrdia i l'amor de Déu en el món, i per això no podem romandre
insensibles davant d'una societat que egoistament ha desplaçat als marges a
aquells que per a Jesús són el centre.
Hem de preguntar amb llibertat evangèlica als responsables dels assumptes
públics, com és possible que tot i disposar de tants mitjans econòmics i
tècnics, no han estat capaços d'ordenar la vida comuna d'una manera
veritablement justa i humana; els hi hem de preguntar si s'estan repartint amb
equitat les càrregues de la crisi, i si de veritat s'esforcen per trobar tots els
recursos possibles i necessaris per remeiar el que ja són necessitats primàries
com el menjar, la salut, l'habitatge, l'educació, la cooperació al desenvolupament dels països empobrits , etc. No podem creure que la paraula "no hi ha
alternatives" sigui l'última paraula del nostre moment present com si fóssim ja
al final de la història. Nosaltres creiem en l'ésser humà perquè creiem en el
Déu de l'esperança com a motor de la vida.Ens unim, doncs, a totes les veus,
angoixades o indignades, que clamen, en el dia d'avui i cada dia, per una
societat diferent, on siguin possibles la justícia i la misericòrdia.

Cloenda de la Visita Pastoral a S. Ramon

El Santuari de Sant Ramon està prop del centre del nostre Arxiprestat.
Podríem dir que és el cor que la tarda del pròxim diumenge, dia 2 de
desembre, bategarà amb força, amb fe, il.lusió i germanor.
Allí celebrarem els fruits de la llarga i detinguda Visita Pastoral
Allí ens sentirem com mai que som una família que anem fent camí. Un
camí que moltes vegades tenim la impressió que l'anem fent sols o bé
amb molt pocs i vells.
Allí "carregarem les piles" i podrem passar una bona temporada amb
ganes de posar en pràctica no sols les recomanacions del nostre Bisbe,
sinó també moltes altres iniciatives que anirem trobant i posarem en
comú en bé tots.
HORARI I ORDRE DE LA TROBADA

A 1/4 de 5 de la tarda comença la recepció dels
participants a la porta de l'església del Santuari.
Des d'allí seràn acompanyats al Cambril on, si
volen, podran fer els tres tombs
Quan hi hagi un grup de quaranta persones, un
guia els acompanyarà a visitar el Santuari fins a
portar-los altra vegada al temple on els
directors de les corals assajaran els cants de la
missa.
Aproximadament a les 5 començarà l'eucaristia
presidida pel Sr. Bisbe i concelebrada pels
capellans de l'Arxiprestat .
Al final de la missa, el Sr. Bisbe llegirà el decret
general per a tot l'Arxiprestat .
Després cada coral interpretarà una cançó i,
acabat, el Sr. Bisbe donarà a cada capellà. amb
als seus feligresos. els decrets de les seves
parròquies
Una vegada rebut, seran acompanyats a la sala a menjar unes quantes
galetes i beure vi bo. I CAP A CASA FALTA GENT
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