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ESGLÉSIA ES RENOVA AMB ELS LAICS

LA IGLESIA SE RENUEVA CON LOS LAICOS?

Qui pren les decisions a l’Església? Qui té la responsabilitat del seu funcionament? A l’hora de plantejar com
fer la transmissió de la fe, de qui depèn? Els criteris per
l’admissió de nous cristians o per la celebració dels
sagraments com i qui ho planteja? Qui administra
els béns i fa el manteniment dels edificis?

¿Quién toma las decisiones en la Iglesia? ¿Quién tiene
la responsabilidad de su funcionamiento? ¿Al plantear la
transmisión de la fe, de quién depende? ¿Los criterios de
admisión de nuevos cristianos o la celebración de los sacramentos cómo y quién los plantea? ¿Quién administra los bienes y se hace cargo del mantenimiento de
los edificios?

Potser cal recordar que condicionats
per la història de segles i segles ha
quedat gravat en
els esquemes
mentals i en l’argot diari que parlar de
l’Església és parlar de bisbes i capellans.
I les decisions són en certes situacions encara a les seves mans.

Acaso debemos recordar que, condicionados por la
historia de siglos y siglos, ha quedado gravado en
los esquemas mentales y en el hablar diario que
hablar de la Iglesia ha sido hablar de obispos
y sacerdotes. Hay decisiones que en cierta
medida están en sus manos.
Felizmente quien conoce la Iglesia por
dentro, como comunidad de seguidores
de Jesucristo, ha podido descubrir, especialmente desde el Concilio Vaticano II, la
importancia de los laicos, es decir de todo
bautizado. Y quien sigue la necesaria renovación de la Iglesia sabe que el sacerdote
no debe ser visto como el amo, sino como
el que asume más responsabilidades. Él es
el punto de referencia y de unidad entre las
dimensiones de la comunidad parroquial.

Feliçment qui coneix l’Església per dins,
com a comunitat de seguidors de Jesucrist
ha pogut descobrir, especialment des del
Concili Vaticà II, la importància dels laics,
es dir de tot batejat.
I qui segueix la necessària renovació de
l Església sap que el prevere, sacerdot
o rector no ha de ser vist com l’amo, si
en tot cas com el qui assumeix més responsabilitats. I cal veure el sacerdot com el
punt de referència entre les diferents tasques.
Ja no s’entén una parròquia sense Consell
de Pastoral, format per un equip representatiu
de laics. A la nostres Esglésies diocesanes hi ha
laics en moltes responsabilitats i amb capacitat de decisió, sempre en comunió amb la jerarquia.

No se entiende una parroquia sin Consejo de
Pastoral, formado por un equipo de laicos.
En nuestras Iglesia diocesanas hay laicos
con muchas responsabilidades y con capacidad de decisión, siempre en comunión con
la jerarquía.

El coneixement de la teologia i de pastoral són una necessitat per tal d’estar en lloc de responsabilitat.
Urgeix promoure laics que, en equip i per tant en comunió
que participin a la tasca evangelitzadora de l’Església

Para tener una responsabilidad es necesario conocer la
pastoral (aplicación del evangelio en nuestros tiempos) y
conocimientos básicos de teología. Urge promover laicos, que en equipo y en comunión con la Iglesia participen
activamente en la misión evangelizadora de la Iglesia.

El batejat esta cridat a ser membre actiu dins de la comunitat cristiana. No es pot defugir la responsabilitat. Les
parròquies es renoven amb la presència dels laics, que
encarnen els valors de l’Evangeli.

Todo bautizado está llamado a ser miembro activo dentro
de la comunidad cristiana. No puede ignorarse la responsabilidad. Las parroquias se renuevan con la presencia de
los laicos que encarnan los valores del Evangelio.

Fotografia: Imatge cedida per l’Ajuntament pel Museu de Religiositat Popular.
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MOVIMENT PARROQUIAL
Batejos
Febrer Arnau Alfocea Cervelló
Tatiana Cortés García
Març Andrea Pastor Vizcarro
Luís Cortés García
Abril
Paula Villaverde García
Marta Calderón García
Albert Díaz Calderón
Araceli Agudo Algar
Maig Pol Díaz Romero
Pol Sánchez Olucha
Xiamora Giménez Gabarri
Yumalai Giménez Gabarri
Evelyn Entrena Martínez
Fernando Pérez del Caño
Juny Maria Toure Pachón
Maria Molinero Pastor
Genís Quesada Martín
Casaments
Març
Abril

Joan Font Grau
M. del Mar Vila Rodríguez
David Baeza Castañeda
Mª del Mar Gómez Rodríguez

Enterraments
Març

Abril

Maig

Leónides Recio Núñez
Pilar Vallverdú Masdéu
Vicenç Lleixà Gimeno
Jesús Esteban Pérez Yuste
Josefina Roselló Pascual
Isabel García Cruz
Manuel Lobato Muñoz
Eugenio Rodríguez Macías
Francisco Duch Vila
Concepció Sentís Vila
Rosa Gibert Coll
Juan Fernández Herrero
Dolores Quirante Hernández

Confirmats, amb el Sr. Bisbe, el mossèn i els catequistes.
Sentint la presència de l’Esperit Sant

Confirmacions
Daniel Berruezo Bové, David Berruezo Bové,Virgínia Sánchez Olucha,
Alejandro Hernández Carrasco, Jesús Pérez Márquez, Sandra Domínguez
Fernández, Noelia García Martín, Jésica Marucco Dalibozak, Marta
Rocamora Sande, Daniela Yepes Osorno, Francisco Ruiz Ballesteros, Tània
Rodríguez Fernández, Ana Contreras Càceres, Davinia Gómez García,
Romina Vanesa Méndez Dalibozak, Meritxell Roig Ferré, Pedro García
Sánchez, Alex Molinero Andrés, Gerard Sierra Ferran, Genís Maceira Solé,
Ainhoa Poyatos Ricart, Alba Maceira Torrents, Alexandre Riscos Torres,
Noemí Blanco Torres, Jordina Torrents Barrena, Judit Domínguez Martínez,
Blanca Jerez Grau, Laura Solé Alejandre, Daniel Ramos Mahony, Víctor
Torres Centella, Adrià Maceira Solé, Sheila Pérez García, Aleix Sentís
Cortés, David Baeza Castañeda, Francisco Manuel Molinero Rodríguez,
Francisco Miguel Martínez Picón, Javier Jurado Sánchez, Jénifer Ferreira
Marino, Jésica Hernández Hernández, José Luís La O Pérez, Karina
Sánchez Menacho, Raül Ontoso Cano, Verónica Scozzina.

Ens infants de la Comunió, conjuntament amb els de l’Arxiprestat, participant
ens els actes de l’Any Jubilar a Tarragona

Comunions

Durant el mes d’abril , temps de Setmana Santa, al Centre Parroquial hi hagué una exposició de prop de tres-centes creus. Molta gent
les contemplà i la col·lecció encara creix. El
mossèn fent explicacions al Sr. Arquebisbe que
visità l’esdeveniment.

Janina Sueli Benítez Muzzi, Paula Cano Mañas, Laura Díaz Romero, Pol
García Fuentes, David Nieto Blanco, Mª José Pastor Sánchez, Andrea
Pastor Vizcarro, Sara Pérez del Caño, Edgar Poyatos, Pozo, Cristina
Riscos Torres, Paula Riscos Torres, Thais Sánchez Mora, Iván Ariel
Bruselairo García, Caminotti, Alejandro, Gerard Domingo Ferré, Núria
Domínguez Ruiz, Ivana Giménez Cintas, David Nieto Blanco, Alba Ruiz
Gázquez, Desireé Suárez Torrado, Mireia Torrents García, Antoni Segura
Muñoz, Noelia Calatrava García, Kilian Castillo Oroño Luís, Cortés García,
Melani Díaz Guerra, Sheila Entrena Martínez, Zaida García Calero, Yaiza
Gómez Romero, Naim Laureano Hernández Gori, Juan Carlos Rey López,
Francesc Vilanova Font.

Preneu nota i participeu-hi

PREGUNTAS QUE ESPERAN RESPUESTA

ANY JUBILAR
Amb motiu de l’Any Jubilar, el dia 15 de Juny l’Arxiprestat del
Tarragonès Ponent anem de pelegrinatge a Tarragona. De Constantí sortirem a les 9 del matí a peu o a 2/4 d’11 amb l’autocar.
Amfiteatre. Museu bíblic. Capella Sant Pau al Seminari. Dinar.
Visita a la Catedral i Eucaristia. Feu la inscripció a la parròquia
abans del dia 9 de Juny

Cuando las experiencias diarias nos enfrentan con la realidad y debemos dar respuestas concretas, es entonces
que sabemos cómo somos. He aquí unas preguntas que
surgen en relación a la vida cristiana de nuestra comunidad parroquial

CARITAT VOL DIR SOLIDARITAT
A més del proposat directament per l’Arquebisbat, l’any Jubilar
ha provocat que el nostre Arxiprestat faci un gest de solidaritat,
de cara a un col·lectiu de drogodependents que hi ha a Mas d’En
Lluc, a Cornudella. Entre les diferents parròquies comprem un
congelador d’un valor de 12.000 euros. Donant vida als qui en tenen en baixa qualitat, fem un món millor. Demanem col·laboració
als qui valoreu aquesta causa. Feu-ho a través de Càritas.
CURSOS BÍBLICS
A Tarragona s’organitzen uns cursos bíblics que afavoreixen el
coneixement de la Sagrada Escriptura. Qui tingui la possibilitat
d’assistir-hi, des de la parròquia si cal s’ajuda tant a la matrícula
com en el viatge. Es pot fer matí, tarda o tot el dia. Del 7 a l’11 de
Juliol. També hi ha cursos bíblics per correu.
LES COLONIES
L’Esplai Tots Constantinencs organitza un torn de colònies a Vilanova de Prades del 35 de al 30 de juny. És obert per tots aquells
qui vulguin apuntar-se.
TARDES D’AVENTURA
La setmana abans de la Festa Major d’estiu, com cada any
s’organitzen les Tardes d’Aventura. Un temps d’imaginació, de
convivència on els valors cristians són viscuts amb sana alegria.
MUSEU RELIGIOSITAT POPULAR
La parròquia es disposa a arranjar les tres Sales que hi ha entre
el Cor i el Campanar per fer-hi el Museu de Religiositat popular.
Es demana que qui vulgui cedir, encara que sigui temporalment
qualsevol objecte, ho faci abans de la Festa Major. A la Sala
d’Actes del Centre Parroquial en posarem una mostra.
LA TAULADA DE L’ESGLÉSIA
Els anys i la humitat han perjudicat una colla de bigues de la
teulada de l’Església. Urgeix posar-hi us reforç. Unes despeses
que no estaven previstes. S’ha de fer.
SOPAR A LA PLAÇA
Com cada any la parròquia organitza El Sopar de la Plaça. Serà
el 19 de Juliol. La causa: La Façana de l’Església.
LA FAÇANA
Passat l’estiu es posarà en marxa la Restauració de la Façana de l’Església. S’han compromès a col·laborar l’Ajuntament,
l’Arquebisbat, Diputació, Departament de Cultura de la Generalitat, Repsol -YPF, Caixa de Tarragona (amb l’Obra Social) i
esperem altres entitats o empreses que sumat amb el que els
constantinencs vulguin aportar podrem arribar a cobrir la totalitat
de l’obra.
CO·LOQUIS AMB EXPERTS
Divendres, sia 13 de Juny, a les 9 del vespre al Centre Parroquial Montserrat Coll Calaf, Directora General d’Afers Religiosos
de la Generalitat de Catalunya farà el Col·loqui sobre Laïcitat i
actuacions de govern.

O qui pregunta ja respon

1. Si la Parroquia ofrece una catequesi a la Iniciación
cristiana (dos cursos); ¿por qué al terminar la iniciación se deja la catequesi?
2. Tenemos claro que la unidad es un valor en todos los
niveles ¿por qué mantenernos cerrados en lo nuestro
sabiendo que perdemos lo bueno de los demás?
3. Si durante la vida no participamos en la Eucaristia, al
llegar el momento de la muerte ¿Qué sentido tiene
celebrarla?
4. Si en el país de donde vengo he estado muy unido a
la Iglesia ¿Por qué aquí prescindo de ella?
5.

Si pudiendo casarme como cristiano no lo hago ¿tengo derecho a pedir el bautismo?

6. Si sentimos a menudo el desconsuelo, la impotencia
o la tristeza en muchas situaciones y Jesucristo nos
dice “venid a mi los que estáis cansados y agobiados”, ¿por qué no buscar salida en Él?
7. Si damos a Cáritas lo que nos sobra, cómo podemos
decir que es realmente es por amor que ayudamos?
8. Cuando hay un desastre ecológico por ejemplo el de
Birmania o en China y la iglesia nos pide solidaridad
¿Qué sentimos?
9. Los padres o abuelos acompañan a sus hijos a la catequesi. La educación en la fe es responsabilidad de
la familia. ¿Por qué no hacerlo conjuntamente?
10. Si sabemos que la lectura, el silencio o el diálogo
sincero nos hacen bien ¿Por qué prescindir de estos
valores?
11. Si el templo parroquial lo sentimos de todos los creyentes, ¿Qué responsabilidad tengo de cara a su
mantenimiento y dignificación?
12. Si el Gobierno ya no aporta de sus arcas a la Iglesia
¿Cómo participar en su mantenimiento?
13. Si la parroquia educa, realiza y favorece la comunidad cristiana ¿Hay que buscar en ella un simple “servicio”?
14. Si nuestra historia tiene raíces cristianas, ¿Por qué
pretendemos ignorarlas?
15. Si participar en la vida familiar es hacer familia ¿Podemos sentirnos creyentes si no compartimos nuestra vida entre los demás cristianos?

Conèixer per Estimar
TESTIMONIS DE JEHOVÀ
— Neix a Estats Units l’any 1880
— El fundador és Charles Taze Russell (1852-1916)
— Lloc de reunió/pregària a Saló del Regne
— La revista que estudien i que divulguen es diu Atalaya i
¡Despertad!
— Cita bíblica on es basa el nom: Isaïes 43,10-12
— Actualment són uns sis mil·lions en tot el món.
Les conviccions fonamentals
Els Testimonis creuen en un Déu únic, Jehovà, però rebutgen
la doctrina de la Trinitat. Creuen que Jesucrist és la primera
criatura angèlica creada per Déu, superior a les altres i que
l’Esperit Sant és només la força activa impersonal de Déu.
Creuen també que Satanàs lluita contra els creients.
Proclamen el retorn de Crist amb l’objectiu d’assumir el govern de la Terra i que l’odi, guerres, fam, malalties, catàstrofes naturals són signes que indiquen que estem vivint en els
“últims dies” de l’ordre de coses actual. Diferents vegades
han anunciat la fi del món.

Els Testimonis fan visites de casa en casa per predicar, i quan
una persona s’interessa per la veritat bíblica que presenten,
ofereixen estudis gratuïts de les Escriptures.

Charles Taze Russell,
fundador dels Testimonis
de Jehovà

Creuen que la batalla d’Harmaguedon, la guerra definitiva de
Déu contra els que s’oposen a la seva sobirania, és imminent
i inaugurarà una era en la qual el Regne de Crist farà que es
compleixi la voluntat de Déu sobre la Terra de forma plena.

La pregària, el culte i les pràctiques
La majoria de les congregacions dels Testimonis de Jehovà
es reuneixen tres vegades a la setmana, i estan convidats a
participar en qualsevol d’aquestes reunions. L’ensenyament
que s’imparteix es basa en la Bíblia. Les trobades comencen i acaben amb una pregària, i gairebé sempre es canten
“cançons de lloança a Déu”. L’entrada és lliure i no es fan
col·lectes.

Els Testimonis creuen que el Regne de Déu portarà la pau a
tota la terra i que, gràcies a la resurrecció, 144.000 escollits
(Testimonis de Jehovà) es beneficiaran de la immortalitat al
cel, milions de persones difuntes tornaran a la vida en una terra transformada en un paradís i els malvats seran destruïts.

La majoria de les congregacions celebren la seves reunions
en una Saló del Regne, en general es tracta d’un edifici senzill edificat per Testimonis voluntaris. En aquest lloc no hi ha
imatges ni crucifixos, es costegen les despeses mitjançant
donatius voluntaris i anònims.

Els valors ètics i morals
L’eix central de la vida dels Testimonis és servir a Déu, amb
puresa espiritual, moral, mental, física i de paraula; s’han
d’allunyar de tot el que Déu condemna (la mentida, el robatori, la violència i les temptacions com poden ser el joc per
diners, les borratxeres o les relacions sexuals extramatrimonials).

A cada congregació hi ha “els ancians” o “superintendents”
encarregats de l’ensenyament, amb l’ajuda dels “servents
ministerials”, ningú està per sobre del resta de la congregació, no tenen cap títol especial, ni vesteixen de forma distinta
dels altres; tampoc rep ningú cap salari pel seu treball a la
congregació.

El matrimoni, la família i l’educació dels fills són essencials
per als testimonis; tenen un estil de vida senzill i fan una lectura literal de la Bíblia: rebutgen l’absorció de sang i, per tant,
les transfusions sanguínies per la interpretació que fan d’una
sèrie de textos de l’Antic Testament ; també rebutgen les
teories evolucionistes.
No prenen part en les lluites d’aquest món i rebutgen el servei militar. No s’impliquen en qüestions socials, polítiques (no
voten), artístiques... “tenen altra feina”.

Anualment, els Testimonis celebren congressos multitudinaris on es reuneixen moltes congregacions locals per escoltar
programes especials d’instrucció bíblica, també s’aprofiten
aquestes trobades per batejar els nous seguidors.
La pregària és part de l’adoració dels Testimonis de Jehovà.
Preguen únicament a Jehovà Déu i en el nom de Jesús, marcant d’aquesta forma el respecte a la posició de Crist i la seva
fe en el seu sacrifici per rescatar-nos.

Els Testimonis rebutgen l’existència d’un infern de turment, el
càstig pel pecat és la mort eterna i la no existència.

Altres qüestions
Amb el temps els Testimonis de Jehovà han evolucionat unes
certes qüestions. Per exemple: Reconeixen l’error d’haver
anunciat la fi dels temps en “dades concretes”; ara parlen
d’estar a la fi dels temps. La mateixa prohibició de tranfusió
de sang, ara els dirigents de la Societat tenen un intens debat
tot replantejant-t’ho. Al canviar les circumstàncies històriques
la Bíblia ha de trobar una nova interpretació. La hostilitat amb
les altres religions, avui hi ha més tolerància.

Els textos fonamentals
Els Testimonis tenen un respecte molt especial per la Bíblia i
la prenen com a guia per tot aspecte de la seva vida; també
editen i distribueixen gratuïtament bíblies i d’altres publicacions com a part d’una obra mundial d’educació bíblica.

Els crítics parlen del tracte de rebuig que es dóna als apostates; de la impossibilitat de saber on van els diners i que el
mètode de captació i de relacions amb els altres té molt a
veure amb les sectes. Per uns pot es entendre com a fanatisme i pels de dins com un repte.

Un dels manaments dels Testimonis és el de donar testimoni
de la seva fe per ajudar el pròxim a conèixer la veritat per
poder tenir salvació; per això practiquen el proselitisme actiu,
tant pel carrer com per les cases.

