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LA FESTA DEL

Hi ha quatre moments de l’any que, per la seva importància, l’Astronomia ha batejat amb un nom propi. Són els
dos equinoccis: el de primavera (21 de març) i el de tardor
(el 21-23 de setembre); i els dos solsticis: el d’estiu (2122 de juny) i el d’hivern (21-22 de desembre). El solstici
d’hivern marca el punt de l’òrbita de la terra entorn del
sol en què el nostre planeta és més prop del sol (encara
que sigui el temps de més fred). Solstici vol dir “sol aturat”: si és el solstici d’hivern, el sol “s’atura” perquè el
dia deixa de minvar i a partir d’ara comença a créixer; i si
és el solstici d’estiu el sol “s’atura” perquè el dia deixa de
créixer i a partir d’ara comença a minvar.
Als primers segles del cristianisme, els cristians van
convertir les festes del solstici d’hivern (finals de
desembre; quan el dia comença a créixer) en la festa del
naixement de Jesús, per allò que Zacaries —el pare de
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L’A SSEMBLEA

S OLSTICI D ’ HIVERN
Joan Baptista— diu en el seu càntic: Perquè [Déu] ens
estima, ens visitarà un Sol que ve del cel [Jesús]. Per això
el 25 de desembre, com a festa del naixement de Jesucrist,
no és una data “cronològica” sinó simbòlica.
Celebrem per Nadal “el Sol que ve del cel”, que il·lumina
i escalfa, orienta i fa créixer.
Navidad, fiesta de la gran familia cristiana, en torno al
Sol, Jesucristo: “Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto”, como
proclamó Zacarías en el nacimiento de su hijo, Juan Bautista. Es lo que nos disponemos a celebrar próximamente, en cada hogar cristiano y en la Parroquia, familia de
familias.
Joaquim Claver Caselles, pvre.

R Ò N I C A

PARROQUIAL DE

L’assemblea parroquial és un moment significatiu en la
vida de la nostra Parròquia. Per això n’oferim un resum,
pensant en aquells que no hi van ser presents.
SALUTACIÓ I PRESENTACIÓ (el mossèn)
El mossèn dóna la benvinguda als presents. Valora l’assemblea
com a convocatòria amb voluntat d’arribar a tots els feligresos
per informar i consultar sobre assumptes d’interès general.
Indica que la Parròquia convoca cada setmana tots els cristians del lloc a una assemblea: és la missa dominical.
Una parròquia –diu- té tres objectius o finalitats: anunciar
la fe (i després educar-la, aprofundir-la), celebrar la fe (especialment a través de la vida sacramental) i ajudar a viure
la fe (en els diferents àmbits de la vida: familiar, professional, ciutadana...). També ha de facilitar la informació i el
diàleg, per fomentar la vida de comunitat.
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És amb aquesta finalitat que el Consell de Pastoral, al setembre, aprovà com a objectiu del present curs: la formació. I
el mateix consell de pastoral, a l’octubre, aprovà com a lema
que ajudi a recordar aquest objectiu i n’estimuli el compliment: aprèn, reflexiona, actua. Caldrà que ens ho anem recordant durant el curs.
Actua de moderadora la Mireia Montes, secretària de Consell de Pastoral, que va introduint els diferents relators.
Oferim un breu resum de les intervencions:
LITÚRGIA (Pere Roig):
La litúrgia és el mateix que el culte públic de l’Església.
D’aquest fet prové la importància de la litúrgia en la vida de
pregària, en el centre de la qual hi ha l’Eucaristia.
Aquí a la Parròquia tenim la sort de poder celebrar l’Eucaristia

tots els dies de l’any, ja que no hi manca pastor. També s’administren regularment els sagraments del Baptisme, Confirmació
(quan s’escau), Penitència, Matrimoni, Unció dels Malalts.
Celebrem la festa de la Dedicació de la nostra església l’11
d’octubre. A l’inici de cada diumenge d’Advent (vespre del
dissabte) es fan les primeres vespres, abans de la Missa, i ens
preparem durant quatre setmanes per celebrar la Nativitat
humana del Fill de Déu. El dia 24 de desembre ens reunim a
la Missa del Gall, on preguem, cantem i fem festa. El dia 20
de gener celebrem la festa del nostre copatró Sant Sebastià,
i es reparteixen els talls de coca beneïda, seguint els vots i
costums dels nostres avantpassats. Els divendres i diumenges
de Quaresma es fa el viacrucis. Per Setmana Santa, els oficis
que corresponen. La processó del Sant Enterrament, el Divendres Sant. L’alegria pasqual omple tota la cinquantena.
Per Corpus es fa la processó pels carrers de la Vila, amb els
altars que hi fan els propis veïns. El dia 1 d’agost, festa grossa
a Constantí, la del seu patró, sant Feliu màrtir: ofici solemne
amb autoritats, vilatans, familiars i amics.
Celebrem durant l’any la festivitat de les diferents advocacions
marianes, i dels sants i santes venerats a la nostra església.
Al grup de litúrgia hi estan especialment vinculats els ministres de la Comunió, monitors, lectors, escolans, sagristana i
encarregades de l’ornamentació floral i de la neteja.

lema és FEM-NOS SENTIR. Ara que el nostre esplai fa 10
anys, és una manera de dir que hi som, que es noti!
Durant la tarda es procura que els nens s’ho passin bé, tot
coneixent noves coses, compartint nous valors i tenint present Jesucrist. També intentem educar i encaminar els nens
de la millor manera que sabem.
Celebrem diferents Eucaristies durant el trimestre, on compartim tot el que fem amb la resta de gent de la Parròquia.
L’esplai també participa activament en la Setmana Santa (portem la Mare de Déu dels Dolors), per Nadal organitzem un
concurs de pessebres, per Pasqua ajudem a fer les mones, etc.
A finals de juny, l’Esplai realitza les colònies amb tots aquells
nens i nenes que hi volen participar, acompanyats pels monitors de durant el curs. Finalment, al mes de juliol, durant
una setmana, s’organitza Tardes d’Aventura.
CONFRARIA SANT CRIST DE LA PURÍSSIMA SANG (Josep M. Salvat)
A la Confraria ens encarreguem de preparar el que li és propi per Setmana Santa. També preparem una conferència el
dimecres de cendra, on intentem parlar i tractar el tema de
la Quaresma i de la Pasqua. Amb l’ajuda de voluntaris preparem tots els elements que formen part de la processó de
Divendres Sant a la nit, com també el que correspon al viacrucis del matí del mateix dia.

(Magda Plana)
A la catequesi transmetem l’Evangeli, que és la paraula de
Déu: l’aprenem, la coneixem i la reflexionem, mentre fem
camí en el procés com a comunitat per esdevenir testimonis
de la nostra fe i afirmant sense recança que som cristians.

CATEQUESI DE CONFIRMACIÓ

(Magdalena Gens)
Som un grup de visitadores de malalts. En aquest moment
els visitats són uns 50 (a l’hospital, en sociosanitaris, residències i al domicili).
Els que sabem que ho volen, deixem que ens parlin. Després
els expliquem el que es fa i es viu a la Parròquia. Passada una
estona entrem a la pregària. En fem un breu comentari i ens
acomiadem. Si s’escau, alguna vegada també cantem.
Els portem el record per Nadal i Pasqua, la candela el dia 2
de febrer, caramels beneïts el dia de sant Blai, coca beneïda
per sant Sebastià, el dia del seu sant procurem visitar-los i
portar-los una flor.
Puntualment, en les visites, ens hi acompanyen els joves que
es preparen per a la Confirmació.
Periòdicament ens reunim el grup de visitadores per revisar i
avaluar el servei que fem.
PASTORAL DE LA SALUT

(Mireia Martínez)
L’Esplai Tots Constantinencs porta a terme activitats per infants
els dissabtes a la tarda. Cada any seguim un lema, que treballem
durant el curs i normalment també a les colònies. Enguany el

ESPLAI TOTS CONSTANTINENCS

(Anna M. Giné)
Hi ha un petit grup de postcomunió que s’inicià el curs passat, al
final del qual se’ls digué que podrien rebre la Confirmació als 13
anys, si continuen sense interrupció el procés catequètic iniciat.

CATEQUESI DE POSTCOMUNIÓ

(el mossèn)
Amb periodicitat setmanal, un grup d’adults es reuneix per
llegir, comentar i reflexionar sobre alguns llibres bíblics, amb
la finalitat de familiaritzar-se amb la paraula de Déu, ajudar
a la seva comprensió i fomentar la pregària personal a partir
dels textos bíblics.
CATEQUESI BÍBLICA PER A ADULTS

CARITAS (M. Dolors Mateu)
Com a grup de Càritas seguirem acollint i servint els més
pobres, com ho hem fet sempre.
En el lliurament d’aliments es demana a l’usuari una aportació simbòlica d’entre 1 i 2 euros, com a màxim. Aquest pe-

tit benefici, junt amb el que hi afegeix la Parròquia, permet
comprar i oferir aliments no inclosos en els excedents de la
Comunitat Europea.
El primer diumenge d’Advent comença la campanya de
Nadal de recollida d’aliments, per això es posen cistelles a
les principals botigues i també a l’església. De tota manera
és més efectiva la col·laboració econòmica, ja que es poden
comprar els aliments més adients.
Filigrana segueix el seu servei de lliurament de roba de segona mà i estris de la llar. S’ha detectat que cada vegada hi
vénen més persones joves, i algunes autòctones. No ens cansarem d’advertir a les persones que ens lliuren roba usada,
que aquesta estigui en bones condicions.
Els diners recollits amb la venda d’aquesta roba a un preu
simbòlic, es destinen a altres serveis de Càritas.
(el mossèn)
La Parròquia tenia previst renovar la instal·lació elèctrica i
col·locar noves lluminàries. Abans de procedir a aquesta important millora, estem estudiant la possibilitat d’optimitzar
l’entrada de llum natural a l’interior de l’església.
La caiguda a l’interior de l’església (sense desgràcies personals) d’un vidre d’una de les vidrieres de la lluerna del cimbori ha obligat a prendre una decisió amb caràcter urgent: la
restauració de les vuit vidrieres de la lluerna.
Tots aquests treballs, junt amb la necessitat d’un repàs de
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les teulades de l’església, obliga, seguint l’assessorament de
l’arquitecte, a instal·lar unes línies de vida a les teulades, és
a dir, uns mitjans de seguretat que permetin fer els treballs
amb les preceptives garanties de seguretat.
“APRÈN, REFLEXIONA, ACTUA” (Mireia Montes)
La Mireia, secretària del Consell de Pastoral, recorda que
aquest aprovà la proposta de marcar com a objectiu parroquial en el present curs la formació, per tal que la fe sigui viscuda amb maduresa. El mateix Consell aprovà com
a lema per al curs 2010-2011, que ajudi a fer realitat aquest
objectiu, “aprèn, reflexiona, actua”, que caldrà anar-nos
recordant al llarg de l’any.
(el mossèn)
Són 128 els llocs de servei que comporta ara com ara la totalitat de l’acció parroquial, els quals són atesos per diferents
feligresos, de manera totalment voluntària, sense percebre
cap compensació econòmica (més aviat posant-hi de la seva
butxaca, sense que el fet transcendeixi). El mossèn reconeix
amb satisfacció i agraïment aquest esforç gratuït i diversificat, que fa que tantes persones del nostre poble reconeguin i
agraeixin l’aportació que fa la nostra Parròquia al bé comú.
L’Assemblea, que tingué un breu descans amb pica-pica cap
a la meitat, acabà a les 10.15 h

CLOENDA

N T R E V I S T A

...amb la Sra. Pili Fornós

F ILIGRANA ,

QUÈ ÉS I COM FUNCIONA

El servei de Càritas, en la mesura de les seves possibilitats, atén les persones en les seves mancances. Els ajuts
que s’ofereixen són el diàleg personalitzat, alimentació, vestit i alguns pagaments (llum, aigua, lloguer, farmàcia, desplaçaments...).
La concessió d’una ajuda requereix el previ contacte
amb la persona interessada per fer un discerniment de
la seva situació i assegurar, en el possible, la justa administració dels recursos dels quals Càritas disposa.

escollir i es pot emprovar), i que requereix una aportació
dinerària, encara que simbòlica si es compara amb el valor
real de la peça que recullen. Així es fa a totes les Càritas
on hi ha establert el programa Filigrana, amb la finalitat
de dignificar l’ajuda i evitar abusos com la revenda o bé
la infrautilització de la roba rebuda (que alguns llençaven
després del seu primer ús, per no haver-la de rentar).

Avui presentem el servei de la roba, conegut amb el nom
de Filigrana. Ens hi acompanya la Sra. Pili Fornós, que
n’és l’encarregada.
Filigrana –ens comenta– consisteix en el servei d’entrega
de roba, que Càritas sempre ha fet. Filigrana no és un
servei exclusiu de Càritas de la nostra Parròquia, sinó
que està implantat a diferents Càritas parroquials o interparroquials de fa anys.

—¿Quin volum de roba comporta?
Les peces de roba lliurades al cap de l’any passen de 5000.

—¿I què té de particular Filigrana?
Consisteix a donar un estil més professional a la recollida/
recepció de les peces de roba, al repàs o posta a punt que
se’n fa, a la classificació/exposició en prestatgeries degudament ordenada i visible. També comporta un estil més respectuós en la manera de fer l’entrega de la roba (que es pot

—¿Quantes persones atén la nostra Filigrana?
Prop de dues mil persones al cap de l’any.

—¿D’on prové aquesta roba?
No tota la roba prové de donacions. En alguns casos Càritas compra a magatzems roba nova, que després ofereix a
preus reduïts. Aquest és el cas d’alguns vestits de núvia.
—Observo a la fotografia unes prestatgeries amb calçat...
Sí, aquesta també és una secció complementària de la
nostra Filigrana.
—¿Compteu amb suficient col·laboració?
Aquest servei és atès per un grup de voluntàries (persones
que prestem el nostre servei de manera gratuïta): AidaRosa Fernández, M. Teresa Gil, Lucía González, Maria
Mollet, Virtudes Martínez, Mercè Romeu, Loli Castilla i
jo mateixa. Val a dir també que l’ocupació del local no

comporta per a Càritas una despesa. Ens facilitaria el
treball poder comptar amb més persones voluntàries.
—¿Quin és l’horari d’atenció a les persones?
Els dimecres i divendres de 10 a 12 del matí.
Amb la precedent entrevista completem la informació sobre
Càritas de la nostra Parròquia que oferíem al núm. anterior
de l’Antena, sobre la secció d’aliments i altres ajudes, de
la qual té cura un altre equip de persones voluntàries: M.
Carme Albarracín, Mercè Coll, Herminia Domingo, Magda
Duch, M. Begoña Enriquez, Maria Giner, Maria Mollet, M.
Teresa Molné, M. Carme Solé i la M. Dolors Mateu, que és
la responsable general de Càritas.
JCC

P R E N-N E
AGENDA DE DESEMBRE
Dia 2 dj Reunió del Consell de Pastoral (20.30 h)
Dia 3 dv Comunió als malalts (primer divendres)
Dia 4 db Missa mensual amb immigrants (a les 18.30 h)
Dia 4 db Campanya de recollida d’aliments (Càritas)
(fins al dia 17 dv).
Dia 4 db Reunió dels ministres de la comunió eucarística (19 h, a l’església).
Dia 4 db Pregària de vespres, amb què comença el II
dg d’Advent (19.45 h)
Dia 5. II DIUMENGE D’ADVENT
Misses: 8.30 i 12 h.
Dia 8 dc FESTA DE LA PURÍSSIMA CONCEPCIÓ
Misses: 20 h (vigília), 8.30 h i 12 h
Dia 10 dj Catequesi bíblica adults (20.30 h)
Dia 11 db Reunió de monitors de la litúrgia (19 h, a
l’església).
Pregària de vespres, amb què comença el III dg
d’Advent (19.45 h)
Dia 12. III DIUMENGE D’ADVENT
Dia 17 dj Catequesi bíblica adults (20.30 h)
Dia 18 db III Concurs de pessebres, a càrrec de les
famílies dels nens de l’esplai. Després, participació a
la missa parroquial.
Dia 18 db Reunió de lectors (19 h, a l’església).
Dia 18 db Pregària de vespres, amb què comença el IV
dg d’Advent (19.45 h)
Dia 19. IV DIUMENGE D’ADVENT
Dia 20 dl Celebració de la Penitència (20 h)
Dia 25 db NADAL DE NOSTRE SENYOR JESUCRIST
Misses: Nit de Nadal (nit del 24/12), Dia de Nadal
(12 h) (suprimida la missa de les 8.30 h)

Per comunicar-se: C. Major, 26 | 43120
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Dia 26. DIUMENGE DE LA SAGRADA FAMÍLIA
Dia 28 dt Sopar dels col·laboradors de la Parròquia

INTENCIONS DE MISSES DE DESEMBRE
Dia 4 db
Dia 8 dc
Dia 11 db
Dia 18 db
Dia 19 dg (8.30 h)
Dia 20 dl
Dia 28 dt

Per Lluís Franquès
Pels difunts del carrer del Castell
Per Agustí Alasà
Per Lluís Ollé
Per Pere Ferré
Per Crescència Franquès
Per Feliu i Agneta

HORARIS PARROQUIALS
Missa diumenges i festius
dissabtes: 20 h | diumenges: 8.30 h i 12 h
Missa dies feiners
dilluns a divendres:19 h
Missa amb els immigrants
pendent de concreció.
Bateigs
1r diumenge (matí) i 3r dissabte (tarda)
Vetlla eucarística diürna
dijous: 9–13.30 h | 15–19 h
Càritas: atenció personalitzada i lliurament d’aliments
dimarts: 16.30–18 h
Càritas: filigrana
dimecres i divendres: 10–12 h
Comunió als malalts i impedits
primer divendres de mes (matí)
Despatx parroquial
dilluns i dimecres: 20–21 h; dijous: 12–13 h

| tel.977 52 32 29 | sfeliu.constanti@arquebisbattarragona.cat

