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RENOVA’T. VINE A LA FESTA!

RENUEVATE. VEN A LA FIESTA!

Ser d’esclau no permet viure en festa. Una comunitat no
podia ser ella mateixa sense la seva festa. Moisés ja va
reivindicar poder alliberar-se de l’esclavitud d’Egipte per
celebrar la fidelitat del poble a Yavhè, el Déu d’Israel. No
volem esclaus de res: volem persones lliures.

Ser esclavo no permite vivir en la fiesta. Una comunidad
no puede ser ella misma sin su fiesta. Moisés ya reivindicó poder quedar libre de la esclavitud de Egipto para
celebrar la fidelidad del pueblo a Jahvè, el Dios de Israel.
No queremos ser esclavos de nada, queremos ser personas libres.

L’atrafegat, alienat per la feina, es justifica perquè no pot
anar a la Festa. A l’Evangeli Jesús convida al Banquet i
una colla s’excusen. I no hi van. I el rei mana buscar als
qui estan per les places i carrers: els més
pobres. Són més lliures.
Si no celebrem l’Aniversari, el
Sant, la Diada, el Diumenge,
el Compromís de l’amor matrimonial, el dia de la Festa
Major... perdem identitat.
El qui no sap compartir
temps i estar en comunió
amb els altres, pot adorar
Déu, però no festeja la salvació
de la humanitat.
La festa no té res a veure amb el descans buit de sentit. A la festa que surt de dins
no li calen sorolls ensordidors o colors excitants.
La Parròquia enguany ens diu: Renova’t. Vine a la Festa! Revesteix-te dignament.
Què podem celebrar si el nostre món està en crisi econòmica, en crisi de valors, en crisi les famílies i en crisi de
confiança en les institucions? Podrem fer festa si vivim en
una situació perplexa i sense nord?
Els cristians celebrem que el Pare ens estima; que el Fill
ens allibera, que l’Esperit ens dóna fortalesa i l’amor tot
ho pot. Què volem més?
Creiem en la vida. Volem deixar enrere el passat i el que
no val. Volem fer noves totes les coses. En les celebracions ens trobem amb els altres i amb l’Altre. Sortim refets
i disposats a començar de nou.

El atareado, alienado por el trabajo, se justifica porque no
puede ir de Fiesta. En el Evangelio Jesús invita al Banquete y uno tras otro presentan excusas.
Si no celebramos el Aniversario, el
Santo, la Diada, el Domingo, el
Compromiso matrimonial, el día
de la Fiesta Mayor... perdemos
la identidad.
La fiesta no tiene nada que
ver con el descanso vacío de
sentido. La fiesta que sale de
dentro de uno mismo no necesita gritos ni colores excitantes.
La Parroquia nos propone este curso
un lema, Renuévate. Ven a la Fiesta! Por
ello, como el del Evangelio, hay que vestirse dignamente.
¿Qué podemos celebrar si nuestro mundo esta en crisis
económica, en crisis de valores, en crisis del sentido familiar y en crisis las instituciones? ¿Podemos hacer fiesta
en una situación de perplejidad y sin norte?
Los cristianos celebramos que el Padre nos ama que el
Hijo nos libera, el Espíritu Santo nos da fortaleza y que el
amor todo lo vence. Hay que celebrarlo
Creemos en la vida. Queremos dejar el pasado y todo
aquello que no vale. Veremos hacer todas las cosas nuevas. En nuestras celebraciones nos encontramos con los
otros y con el Otro. Salimos recompuestos y dispuestos a
empezar de nuevo.

La festa amb sentit recorda el passat, fa viure intensament el present i actualitza l’esperança en el futur.

La fiesta con sentido recupera el pasado, nos permite vivir
intensamente el presente y actualiza la esperanza en el
futuro.

Compartir amb els altres ens permet intensificar el que
celebrem obrint la porta als qui es disposen a renovar-se
en el camí i li diem VINE!

Compartir con los demás nos permite intensificar lo que
celebramos y abrimos la puerta a los que se disponen a
renovarse. I decimos VEN!
Mn. Pere Dalmau

MOVIMENT PARROQUIAL
Batejos
Juliol Maria Molinero Pintor
Ariadna Ribas Plana
Juliol Santiago Decia Scozzina
Kevin Prado Martínez
Sandra Pozo Cortés
Laura Pozo García
Jónatan Gabarri Giménez
Eiden Velasco Pérez
Agost Joel Belmonte Fortuny
José Miguel Fuentes Marín
Paula Valero Rodríguez
Eric Algar Luna
Eneko Cerrato Muñoz
Set.
Ingrid Buigues Marsal

Amb motiu de l’Any Jubilar l’Arxiprestat del Tarragonès Ponent varem anar
a Tarragona. Prop de 175 persones de la parròquia de Constantí, dels quals
74 fan el camí a peu i amb mocador i semarreta pròpia com a distintiu.

Casaments
Juny Javier Jurado Sánchez
Jéssica Hernández Hernández
Juan José Avilés Núñez
Francina López Torrents
Jaume Saperas Font
Esther Grau Quiroga
Juliol

Jorge Juan Velasco Aguilera
Jennifer Pérez Franquet

Agost

Aleix Sentís Cortés
Cristina Martorell Castillo

Enterraments
Juny Rafael Latorre Jiménez
Rafel Romero Hernández
Juliol Feliu Font Solé
M. Carme Rosell Torrents
Agost Joan Molné Vives
Lluís M. Pacual Martorell
Jordi Torrents Domingo
Set.
Maria Blanco Sánchez
Oct.
Contxita Munt Palau

Enguany la LOTERIA DE NADAL és pro
restauració de la façana de l’església.
Es juga al Núm:

15.744

Beneiteres amb l’aigua per persignar-se abans i després d’anar a dormir a
l’habitació de la casa. Cedit pel Museu de la Religiositat Popular.

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

Filigrana:
La tienda de Càritas
Ropa y objetos para el hogar
Carrer Centelles, 19

Miércoles y viernes de 10 a 12h
Voluntarias que recogen ropa, la
preparan y se ofrece a precio simbólico.

Son las palabras convertidas en hechos

“Constantí un poble de Cine”. Mirant el cinema que es projectà a la Plaça de
l’Església. Filmacions de super 8 que s’oferiran passades a DVD en benefici de
la Façana de l’Església. Hi col·labora el Centre d’Estudis de Constantí.

Preneu nota i participeu-hi
RESTAURACIÓ DE LA FAÇANA DE L’ESGLÉSIA
S’ha començat la Restauració de la Façana de l’Església.
A més es farà la rampa i adaptació de la porta. El projecte
és de l’Arquitecte municipal Roca. L’Empresa especialitzada és RèCOP. El temps previst de l’obra és entre 4 i 5
mesos.
El cost previst és de 182.000 €. Inclou la imatge de la
Mare de Déu que es posarà a la fornícula.

¿ANTE LA CRISIS, QUÉ HACE LA IGLESIA?
Se repite hasta la saciedad que estamos en una situación de crisis económica de largo alcance. Que significa
que no tenemos la capacidad de controlar la situación y
la mayoría de nosotros sufre o sufrirá las consecuencias.
Esto provoca paro, miedo, inseguridad, precariedad en el
trabajo, pobreza, salarios bajos que impiden un futuro digno para los jóvenes, dificultades para pagar las hipotecas,
aumentan los pobres y marginados, desprecio hacia el
capitalismo salvaje, desconfianza. Y como consecuencia
un malestar en muchas familias.
No bastan los análisis o las lamentaciones. Es necesario
transformar el sistema injusto que produce desigualdad y
todo tipo de desequilibrios.
La Doctrina Social de la Iglesia desde siempre nos recuerda que primero es la persona que el dinero. Y esto
no es así en el sistema capitalista. La solidaridad supone
primer lugar sufrir con los que sufren, reducir los gastos innecesarios, austeridad. Pedir que quien tenga capacidad crea riqueza/trabajo. Denunciar la situaciones
injustas y hacer gestos de caridad bien entendida con
quienes son víctimas de esta situación.

Per poder fer front al cost total comptem amb l’aportació dels constantinencs que vulguin apadrinar aquesta
obra. Es demana la participació de tothom. Es farà arribar
a les famílies un díptic demanant col·laboració.
Fins ara s’han compromès a col·laborar:
-L’Ajuntament de Constantí
-L’Arquebisbat de Tarragona
-El Departament de Cultura de la Generalitat
-La Caixa de Tarragona (Programa punts)
-La Diputació Provincial de Tarragona
-Repsol YPF
-Aeroport. AENA
-La Caixa de Pensions
• D’urgència ha calgut reparar uns cairats de la teulada de
l’Església. S’han reforçat amb bigues de ferro. No es veu
de fora però la necessitat no podia ajornar la decisió.
• S’adaptaran les antigues Sales de Catequesi (a les habitacions de prop del Cor de l’Església) per preparar el lloc
pel Museu de Religiositat popular.
Octubre
Dia 03
Dia 04
Dia 05
Dia 10
Dia 11

Inscripció catequesi de Confirmació (2 i 3 d’ESO)
Inscripció a l’Esplai de 18 a 19 h
Inici de la Catequesi.
A les 20,30 Assemblea Parroquial
Inici Esplai.
Festa de la Dedicació.
Dia 19 Diada del DOMUND.
Dia 26 Trobada Diocesana a Tarragona en motiu de
l’Any Jubilar.

Siempre hay pobres, pero hoy de una manera especial
aumentan entre nosotros por la crisis económica, por un
gran colectivo de emigrantes y por situaciones de familias
desestructuradas. La droga, el alcohol y los desequilibrios de todo tipo hace que este colectiva que vive en
situación difícil acuda a Cáritas.
Cáritas responde
La Iglesia Católica ha organizado Cáritas que es la institución que se basa en la comunicación de bienes; creyentes
o no. Siempre al servicio de las personas. Un equipo de
voluntarios/voluntarias atiende las personas que buscan
satisfacer las necesidades básicas. A menudo de acuerdo
los Servicios Sociales del Ayuntamiento.
Económicamente es posible atender a muchas familias
gracias la colaboración de Socios de Cáritas; las colectas
de Navidad, Corpus y Jueves Santo; las aportaciones esporádicas en algún proyecto en concreto como el que estamos atendiendo “Un sostre una llar”; también el buzón
de la Iglesia de Cáritas que anónimamente quien desea
hace su aportación. Especialmente importante es la Tienda de Ropa de segunda mano, Filigrana cuyos ingresos
se destinan al fondo común de Cáritas.
También el trabajo de Cáritas se puede explicar con estos
tres verbos que define F. Torralba:
ACOGER. Recibir cordialmente a las personas; darles
tiempo y espacio para que se expresen; vaciarnos de nosotros para llenarnos del otro.
DAR. Irradiar hacia fuera lo que tenemos dentro. Comunicar generosamente a los demás lo que somos y lo que
tenemos. Hacerles partícipes de nuestra vida interior.
COMPROMETERSE. Esforzarnos para dejar un mundo
mejor. Contribuir, modestamente en la construcción de
una sociedad donde sea maravilloso vivir. Estar atentos
al otro. Puede ser maravilloso.
Comissió de Cáritas

Conèixer per Estimar
LLOCS DE CULTE AL TERME PARROQUIAL
DE CONSTANTÍ (I)
Seguint la història, el terme i la pluralitat de llocs on hi
ha hagut culte a la parròquia de Constantí, n’hem fet una
petita relació , però de ben segur que són més dels que
ara en podem deixar constància.
L’aportació d’aquest llistat ens fa veure la importància de
la fe catòlica viscuda i celebrada al nostre municipi i per
precisar al terme parroquial.
Hi ha una colla de llocs de referència cristiana: Calvari,
Cementiri, les Creus de terme ( com la Creu de Salom),
confraries, les capelles dels carrers, partides del terme,
mines que tenen nom de sant... Aquí deixem constància,
avui, dels llocs on s’hi ha celebrat o celebra fe.
Ermita de Sant Llorenç
Es tenen notícies des del segle XVI i es considera la
primera església del primitiu nucli de Constantí, situat al
seu entorn. Fou venuda al 1798 junt amb les terres que
li corresponien en la Desamortització de Godoy ministre
de Carles IV. Una de les condicions de la venda, era que
el nou propietari tenia que fer-hi dir al menys una missa
a l’any.
Església de Sant Bartomeu
Situada en un edifici romà fou el lloc de culte de l’antic
terme de Centcelles. En el segle XVIII segurament per
l’annexió del lloc a Constantí, passà a anomenar-se ermita
de Sant Bartomeu. Fou venuda en la Desamortització
de Madoz l’any 1835. L’any 1877 s’hi descobriren els
coneguts mosaics paleocristians a la cúpula de l’edifici,
fins aleshores coberts d’una grossa capa de calç.

postals (1910) de J. Boixaderas encara s’hi pot veure
la rossassa de la façana. Consagrada l’any 1688 deixà
d’exercir funcions religioses a partir de 1749 en que es
consagrà l’església actual.
Església actual
S’iniciaren les obres l’any 1733 i el trasllat de l’eucaristia
des de la segona església es feu el 12 d’octubre de 1749.
Gran, espaiosa i de bella factura és obra de l’esforç del
poble de Constantí, sota la direcció de Mn. Antoni Marsal
que inicià les obres i de Mn. Rafel Lafontena que la
consagrà. És la tercera església de Constantí i totes sota
l’advocació de Sant Feliu màrtir l’Africà.
Capella de la Mare de Deu del Carme
Es trobava a l’antic convent de les germanes Carmelites
Missioneres Terciàries Descalces a la plaça de l’Hospital,
el lloc l’ocupa actualment la biblioteca i arxiu municipal.
Dedicada a la Mare de Deu del Carme fou bastida
l’any 1877 amb l’arribada de les germanes carmelites i
desaparegué l’any 1963 amb la clausura del convent.
Mas de l’Apagalós o de Sant Salvador o dels Frares
Situat a la partida de Sant Ramon te una capella dedicada
a la Mare de Deu de la Llet, altra documentació també
la posa sota l’advocació de la Mare de Déu del Roser.
Va pertànyer a la comunitat Franciscana per donació del
propietari J. Gai l’any 1953 i la finca fou cultivada pels
frares de l’ordre durant 20 anys.
Mas de l’Alemany o Clos Montserrat
Situat al terme de Constantí prop del camí de les Gavarres
i a tocar del terme de la Canonja. Masia gran i d’aspecte
vuitcentista, té una capella dedicada a la Mare de Deu de
Montserrat.

L’antiga església o església enderrocada
Primera església de Constantí fou construïda al segle
XIII i posada sota l’advocació de Sant Feliu màrtir. Fou
enderrocada l’any 1650 durant la guerra dels Segadors,
fins fa uns 30 anys en quedava un contrafort de l’absis
anomenat popularment el morrot.
Capella de l’antic castell
Construïda al segle XIII era el lloc de culte del castell,
residència temporal dels arquebisbes tarragonins.
Possiblement posada sota l’advocació de Sant Jaume ja
que el religiós encarregat del culte rebia el pagament del
“Benefici de Sant Jaume”. Derruïda conjuntament amb el
castell l’any 1650.
La segona església
Segons antiga documentació, al segle XVII s’utilitzarà
durant uns anys l’entrada de l’ajuntament com a lloc
de culte, fins l’acabament de la segona església la qual
ocupava l’espai de l’actua sala parroquial. En les antigues

Capella del Mas de l’Alemay dedicada a la Mare de Déu de Montserrat

