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PARAULES QUE ENS PORTEN PAU

PALABRAS QUE NOS TRAEN LA PAZ

Paraules poètiques, paraules que curen, paraules que
fereixen, paraules que preguen, paraules dels polítics,
paraules del mercat, paraules de mestre, paraules d’infant, paraules fetes cant, paraules que amaguen la veritat, paraules buides, paraules d’elogi, paraules d’ira,
paraules bondadoses, paraules escrites, paraules que
provoquen, paraules de perdó, paraules d’esperança,
paraules que distancien, paraules de denuncia
o d’anunci, paraules incontrolades, paraules
d’amenaça, paraules de seny. Les paraules ja
no tornen, s’escampen amb el vent.

Palabras poéticas, palabras que curan, palabras que
hieren, palabras que son oración, palabras de políticos,
palabras de niño, palabras musicales, palabras que esconden la verdad, palabras vacías, palabras que elogian,
palabras de ira, palabras de bondad, palabras escritas,
palabras que provocan, palabras de perdón, palabras de
esperanza, palabras que crean distancia, palabras de
denuncia o de anuncio, palabras incontroladas, palabras de amenaza, palabras de sensatez... Las palabras no vuelven, se esparcen con el viento¡

I creiem que Déu s’ha fet Paraula i la Paraula s’ha fet carn i té un rostre per a
comunicar/se. És el Fill de Déu, Jesús
el Salvador
Es la Paraula que crea, que aclareix
les intencions, que és bona per ensenyar i que talla com l’espasa de
dos talls.
Tips de paraules buides som
convidats a fer cas de La Paraula. Que “és més dolça que la
mel (Sl 19,11) i fa llum als meus
passos” (Sl 119,105)
NADAL és la Paraula feta carn.
Paraula amb rostre que fa possible el diàleg i que mostra el projecte diví als qui, descol·locats o desorganitzats, busquen el camí.
El creient no improvisa. Els seus arrels
són a la mateixa Paraula de Déu que ens
mostra el sentit de cada cosa. Qui combrega amb la
veritat no té por, no actua amb violència perquè sap que
pacificar és fer camí.
A BETLEM s’anuncia Pau als homes de bona voluntat.

Y creemos que Dios se ha hecho Palabra y la Palabra se ha hecho carne, y tiene rostro para comunicarse. Es el Hijo de Dios Jesús el Salvador.
Es Palabra que crea, que es buena para enseñar y capaz de aclarar la intenciones.
Hartos de palabras vacías estamos
invitados a responder a La Palabra,
“que es más dulce que la miel” (Sl
19,11)y “abre luz a nuestros pasos”
(Sl 119,105)
NAVIDAD es la Palabra hecha
carne. Palabra con rostro que
hace posible el diálogo y que
muestra el proyecto divino a los
que en su desorientación buscan
el camino.
El creyente no improvisa. Sus raíces son la misma Palabra de Dios,
sin ella la fe, y el vivir cristiano, no tiene base. Quien dialoga con la verdad no
tiene miedo, no actúa con violencia porque sabe
que pacificar es hacer camino.
En BELÉN se anuncia Paz a los hombres de buena voluntad.

A la COMUNITAT CRISTINA fem Festa per la Pau que
ve del Cel. Només ens hi cal posar la bona voluntat.

En la COMUNIDAD CRISTIANA hacemos fiesta porque
la Paz viene del Cielo. Solo debemos poner la buena
voluntad.

Entoneu el seu cant: Glòria a Déu a dalt del cel.

Entonad su canto: Gloria a Dios en las alturas!
Mn. Pere Dalmau

MOVIMENT PARROQUIAL
Batejos
Oct.
Nov.
Des.

Edurne Sánchez Callejas
Melinda Martín Medina
Eva Cugat García
Matthew Spiecker Gavaldà
Martina Queralt Espanyol
Miquel Salvat González
Santiago Romero Góndola

Casaments
Oct.
Nov.

Eric de Miguel Pallejà
Anna Babot Pascual
Josep M. Coll Bofarull
María Begoña Megías

Enterraments
Oct.

Nov.

Des.

Maria del Valle Sierra Delgado, 46
Anton Massó Sans, 87
Asunción Francisco Vallverdú, 78
Alfred Palau Peña, 77
Josep M. Reboll Torrents, 78
Encarnación Sillero González, 84
Ramon Bautista Martínez, 65
José Borruey Hueso, 93
Vicente Robles Robledo, 52
Joan Querol Guimerà, 101
Dolores López Mora, 78
Manuel Martínez García, 78
Adrián Valencia Conde, 19
Juan García Abril, 78

Constantí “un poble de cine”
Des de la Parròquia, amb la col·laboració del Centre d’Estudis, s’ha
editat un conjunt de reportatges amb dos DVD. Son fets del nostre
poble, tant a nivell popular com religiós filmades en super 8. Des
del 1960. Es poden adquirir a diferents establiments del poble. El
benefici és per ajudar a la restauració de la Façana de l’Església.

Catequesi
Primer. Hi participen 5 grups en un total de
34 infants
Segon. Hi participen 4 grups en un total de
31 infants
Confirmació. Quatre grups amb un total de
28 adolescents

Reunió de la majoria de monitors de l’Esplai, compartint els
plantejaments educatius.
El lema, que és el centre d’atenció, és “Vine a la Festa!”

Esplai 13 monitors amb tres grups dividits per
edats, de 6 a 9 anys, de 9 a 12 i els més grans
de 12 que tenen un nom propi, JTC Joves
Trencaclosques
Malalts que es visiten en nom de la parròquia
Entre 23 i 35
Capelles de la Sagrada Família: un total de 23
que passen aproximadament 245 famílies
Apostolat de l’Oració. Es distribueixen 400
estampes a diferents famílies a través de les
Zeladores
Vetlla el Dijous (o primer divendres). Hi
assisteixen entre 100 i 120

Restaurant la Façana de l’Església.

Preneu nota i participeu-hi

NOS HA NACIDO UNA CRISIS Y CRECE.
ESTAD ALERTA!

COL·LOQUIS 2009

Decenas de hechos como este

Els divendres a les 9 del vespre al Centre Parroquial
Gener, dia 23
EL CERVELL: UN MISTERI
Josep Feliu Ramon Martí
Febrer, dia 20
LA CRISI I NOSALTRES
Arcadi Oliveras
President de Justícia i Pau de Catalunya
Març, dia 20
LES HERÈNCIES. QÜESTIONS CONCRETES
Tessa Franquès Martí
Advocada
Abril, dia 24
LA FESTA: IL·LUSIÓ PERMANENT
Jordi Bertran
Filòleg i gestor cultural
Maig, dia 22
LA MORAL, CANVIA?
Dr. Josep M. Gavaldà.
President de l’Institut de Teologia
Juny, dia 12
L’ALEGRIA DE VIURE
Josep M. Alcañiz Rodríguez

LES FESTES DE NADAL
Dia 20 Concurs de Pessebres a l’Esplai
Dia 22 a les 8 del vespre Celebració penitencial.
Renova’t!
Dia 23 a les 5. Celebració Nadalenca amb els infants
Dia 24 a les 12. Missa del Gall
Dia 25 a les 12. Solemne Celebració
Dia 26 a les 12 Celebració de l’Eucaristia
a les 20 Concert de Nadal a l’Església amb
l’Orfeó Reusenc
Dia 28 Festa de la Sagrada Família:
Renovació de les Promeses del matrimoni.
A les 7 de la tarda, a l’Església: El Poema del
Pessebre de Joan Alavedra i Pau Casals. Text,
música i imatge.
Dia 6 Solemnitat de l’Epifania del Senyor
Dia 11 a les 13 concert amb la Coral Infantil Sant Rafael de la Selva del Camp.

˝EL POEMA DEL PESSEBRE˝
de Joan Alavedra amb música de Pau Casals
Text, música i imatge,
representat per un conjunt d’11 persones
en benefici de la restauració de la Façana de
l’Església
Dia 28 de Desembre a les 7 de la tarda,
a l’Església

“Necesito unas horas de trabajo... estoy cansada de
buscar y no encuentro”
“Se termina el subsidio del paro, no puedo pagar el
piso”
“Con el PIRMI no tenemos lo suficiente en casa ahora
nos juntamos cinco y a veces siete”
“La Asistenta Social me manda a Càritas por si pueden
darme comida: aquí tengo los papeles...”
“Quisiera marchar a mi país, pero mi trabajo no me da
ni para pagar el alquiler. No puedo ahorrar nada, ¿Qué
debo hacer?
“No me dan los papeles para el trabajo, mi familia necesita y espera mucho de mi”
“Si he de trabajar necesito pagar la guardería y si pago
la guardería no me queda casi nada”
“No puedo trabajar porque mi salud no me lo permite.
En casa cada vez somos más. La hija se ha separado y
ha venido con dos nietos, El hijo está sin trabajo...”
“Ya no puedo más el hijo no trabaja, está con problemas
de droga. No puedo con él y mi marido como si no fuera
problema suyo...”
Y más, y más, y más…
El amor cristiano se hace especialmente visible comprendiendo a los que más sufren.
En l’Arxiprestat del Tarragonès Ponent atendemos a
más de 240 familias y cada vez más. Se ofrece comida, orientación, comprensión, afecto y con ayudas
puntuales administramos lo que el fondo común de
Càritas nos permite.
Conectamos con situaciones de crisis que provocan
sufrimientos y exigen respuestas que a menudo no
podemos atender, pues van más allá de nuestras posibilidades.
NO BASTA TENER FE; ES NECESARIO TENER MISERICORDIA.
Aquel que participa activamente en la creación de un
mundo más justo cumple con el plan de Dios: vivir como
hermanos.

La Restauració de la Façana
de l’Església va al ritme previst.
Es pot pensar que pel mes de
març pugui estar enllestida.
En farem una festa.
El lema diu: Apadrina-la! És la
nostra imatge
Podeu fer la vostra aportació:
Caixa de Tarragona:
2073 0015 48 0100044441
La Caixa:
2100 0624 01 0200092879

Conèixer per Estimar
LLOCS DE CULTE AL TERME PARROQUIAL
DE CONSTANTÍ (II)
Mas de l’Albanès
Parròquia de Constantí però possiblement no del terme. La
documentació descriu una capella sota l’advocació de Sant
Joaquim.
Mas de Mascaró, de l’Escofet o de Climent
Al terme de Tarragona però bona part d’hisenda en terme de
Constantí, formà part amb interrupcions de la parròquia de
Constantí. El mas fou propietat dels jesuïtes fins que el rei Carles III els expulsà dels seus regnes l’any 1767. Te una capella
avui mig derruïda sota l’advocació de Sant Ignasi de Loyola.
Mas de Castellarnau
Al terme de Tarragona però parròquia de Constantí, situat a
l’espai ocupat avui en dia pel polígon Riu Clar tenia una capella
sota l’advocació de Sant Isidre.

diuen que es facin a Constantí interinament mentre no s’habiliti
la capella de Sant Ramon. No sabem si es van fer millores,
el cert és que l’any 1888 entra una petició a l’ajuntament de
Constantí, d’una propietària dels voltants en el que demana
permís per enderrocar-la ja que “se ha convertido en refugio
de pordioseros, mendigos y bandoleros”. Per sort la idea no es
va dur a terme, es feu una restauració i es va seguir celebrant
misses pels habitants dels masos del voltant. Els bancs del recinte estan marcats amb la inicial de cada mas i eren utilitzats
pels seus propietaris.
Mn. Bergadà hi tenia especial predilecció per la capella i organitzava sovint excursions a peu a Sant Ramon.
El culte es va mantenir fins l’any 1975.
Mas de Ventura, de Giner o de Santa Maria
Hisenda gran l’espai de la qual l’ocupa actualment el Polígon
Industrial de Constantí, la masia i la capella actualment molt deteriorades, encara que hi ha un projecte de restauració. Capella
sota l’advocació del Naixement de Nostre Senyor Jesucrist.
Col·legi Turó
Te dues capelles dedicades a la Mare de Deu del Turó.
Església del cementiri
Construïda l’any 1888 en inaugurar-se el nou cementiri, en ella
s’hi troba el panteó dels preveres de Constantí i té unes vistoses pintures murals. Es troba sota l’advocació del Sant Crist.
La Boella o la quadra
L’edifici presidia un espai autòcton anomenat “El Territori” el
qual fou annexionat a la Canonja al segle XVIII, pertanyia a
la parròquia de Constantí, els preveres de la nostra vila eren
els encarregats de prendre testament als habitants o mitgers
de l’hisenda. Te una capella dedicada a la Mare de Déu de
Montserrat.
Capella de Sant Joan
Hem trobat un goig que fa referència a “ l’Ermita de Sant Joan
que es venera al poble de Constantí”. No l’hem pogut localitzar
però ens han dit que molt antigament es trobava en el mas de
la Ferrerota. Aquesta masia, malgrat estar situada en el terme
de Constantí, va pertànyer fins a finals del segle XIX a la parròquia de la Poble de Mafumet i pensem que la Pobla te com
a patró a Sant Joan Baptista. L’edifici i la finca foren venudes
l’any 1836 amb la Desamortització de Mendizábal, ja que pertanyien al Capítol de Canonges de la Catedral de Tarragona.

Mas de Sant Ramon

Mas de Sant Ramon o dels Tarongers
Sembla que el mas de Sant Ramon s’havia dit abans mas dels
Tarongers, això explicaria el que no es trobessin referències
d’aquest topònim abans del Segle XVII.
A començaments del segle XVII, segons notícies del full
parroquial de Mossèn Bergadà, el dominic Fra Pere Bosch,
natural de Constantí, fundà la capella de Sant Ramon Nonat
L’any 1689 Isidre Figuerola del mas del mateix nom fundà pel
dia del Carme a la tarda una missa a la capella.
L’any 1767 segueix el culte ja que Pere Catà prevere de Constantí envià un capellà a la zona per tal de dir missa.
En el frontispici de la porta d’entrada hi ha una inscripció amb
data de 1790 que deu correspondre a l’any en que s’havia fet
alguna obra de restauració.
Sembla que fins ben entrat el segle XIX es devia celebrar culte,
ara bé l’any 1840 es troba molt deteriorada ja que els veïns
demanen la celebració de set misses, obra d’una fundació i

Lloc de culte de les Germanes Carmelites
Comunitat Vedruna situada al carrer Federico García Lorca.
Tot porta a pensar en l’arrel cristiana de Constantí i la vitalitat dels seus ciutadans que han mantingut fidelment la fe
cristiana.

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

