EXSÚLTET!
Full informatiu de les parròquies de Sant Pere i la Puríssima Sang. Núm. 75 — Maig i Juny 2013

PÒRTIC:

TINC O NO TINC FE ?

A la carta de sant Jaume trobem unes paraules que ens poden ajudar a donar-nos
una resposta a aquesta pregunta. En el capítol segon llegim unes afirmacions que
aclareixen tots els dubtes, sempre i quan les vulguem interpretar com devien ser
al pensament de sant Jaume. Ell manifestava: “si algú deia que té fe i no ho demostrava amb les obres, ¿de què serviria?” L’últim verset del capítol segon acaba
amb aquesta contundència: “Així com el cos, sense l’esperit, és mort, també és
morta la fe sense les obres”. Seria bo llegir tot el capítol segon d’aquesta carta.
L’Any de la fe va fent la seva cursa. A nivell d’Arxiprestat s’han dut a terme
molts actes. Les conferències arxiprestals i les organitzades per les confraries han tingut aquest objectiu: posar al dia la nostra fe. Les comunitats parroquials, les associacions, confraries, grups de joves i altres han tingut cura d’ajudar a fer créixer i celebrar la fe des de la vida ordinària.
A l’acabament d’aquest curs pastoral us vull transmetre unes definicions sobre la fe perquè ens ajudin a tots
a repensar, no tant la racionalitat teològica, sinó la vivència pràctica de la fe. Aquests trets de la fe van ser
publicats en el full parroquial de Rubí.
La fe és creure en allò que no es pot veure, i estimar el que sembla impossible
La fe és guardar la calma quan tot és turbulent, i no perdre l’esperança quan hi ha nits obscures.
La fe no és passiva: ¡és posar les creences en pràctica! Les obres són el termòmetre de la fe
Tenir fe és demanar el que es necessita, i compartir la resta. És necessitar poc, i el poc que es necessita, necessitar-ho poc.
La fe és escoltar allò imperceptible, i veure allò invisible; creure allò increïble, i rebre allò impossible.
Tenir fe és buidar-se d’allò buit del cor, per omplir-se de la plenitud de Déu.
Tenir fe no és creure que Déu pot fer alguna cosa, ¡sinó que la farà!
Tenir fe és cremar les naus, per no poder tornar enrere, i seguir Crist mirant sempre endavant.
Tenir fe és fer el que Déu demana avui, i creure que Ell farà demà el que ha promès.
La fe és el contrari de la por, de l’apatia, de l’aparença i de la hipocresia. És austeritat, senzillesa, humilitat...és amor entregat encara que no sigui recompensat.
Tenir fe és escollir a Déu, tot i la resta de possibilitats, és saber renunciar a alguna cosa encara que sigui bona, per alguna
cosa infinitament millor.
Tenir fe és confiar en la Paraula de Déu, i no el que et diuen els teus sentits, és posar-se a escoltar, parlar i treballar el cor
en el mateix projecte de Crist.
Tenir fe és estar disposat a viure estimant, i estimar vivint fins a morir confiant, per viure eternament.
¡La fe s’edifica amb el profund amor a Déu, i la resposta confiada i compromesa de l’home i la dona!
Perquè al capvespre de la vida, el Senyor no ens preguntarà quanta fe hem tingut, sinó quanta esperança i amor hem donat,
transmès i entregat.
Després de llegir aquests punts podem avaluar-nos i respondre a la pregunta ¿tinc o no tinc fe? L’escala per
a mesurar la fe de les nostres comunitats o grups és virtual, però les obres, els compromisos, els serveis demostraran la nostra fe.
Que el nostre patró, sant Pere, ens enforteixi la nostra fe.
“Mn. Creu Sáiz, rector de les parròquies de Sant Pere i la Puríssima Sang de Reus.
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Les nostres comunitats
Parròquia de Sant Pere

Parròquia de la Puríssima Sang

Baptismes

Baptismes

Han entrat a formar part de la família de cristians
els infants:

Han entrat a formar part de la família de cristians
els infants:

30 de març
Miquel Ortega Bessó
Maria Rega Barberà

20 d’abril
Sara Jiménez González

21 d’abril
Paola Cuevas Varo
31 de març
Àngel Casaprima Andrade Marta Carrillo Guerrero
Hugo Torres Rodríguez
5 de maig
Martina Tejón Gené
7 d’abril
Ester Raravillo Guerrero Noa Díaz Osuna
Elsa Espinosa Montserrat Martina Garcia Guinovart
Ruifeng Estivill Olivella
Hugo Mestre Vera
Marta Domingo Martínez

S’han promès amor i fidelitat els esposos:

Prioral sant Pere
Óscar Feliu amb Maria Lourdes Soto
José Jiménez amb Ester González
Víctor Manuel Nieto amb Verónica Cañavera

6-4
20-4
11-5

Santurari de Misericòrdia
David Albiol amb Olga Segovia
Bernat Sebé amb Mireia Guarque
Raúl Carrer amb Maria del Mar Margol
Armando Ordóñez amb Natàlia Guillemat
Marc Martin amb Eva Massot
Javier Cerrillo amb Sandra Mateu

6-4
27-4
4-5
17-5
18-5
25-5

Difunts
Han nascut a la vida eterna els membres de
la nostra comunitat:

(73)
(88)
(83)
(92)
(92)

5-4
4-5
13-5
16-5
19-5

Pots trobar més informació i les
fotografies d’aquestes notícies a
la nostra pàgina web.
Moltes gràcies per la
teva fidelitat.
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14 d’abril
Daniel Moreno Magaña
Paula Duran Nisa
Ana Ucles Tabera
Iker García Gómez

12 de maig
Ton Cáceres Pons
Adrián De Crescenzo
Martínez
26 de maig
Gina Mariana Alcalá Nogales

5 de maig
Samuel Ucles Tabera
Difunts
Han nascut a la vida eterna els membres de
la nostra comunitat:

Casaments

Manuel Glonzález
Conrad Gallisà Cabré
Rosa Garcia Granollers
Teresa Gispert Benach
Antònia Estivill Barcelona

31 de març
Ismael Durante Tena

María Calderón Exojo
José Recena Camafort
Alfredo Monreal Morros
Segunda Cano Atencía
Dolors Puig Serra
Francisca Toquero Gil
Ángel Martínez Lobato
Maria Luengo Collado
Josep Aubí Llaberia
Francisca Asens Asens

(103)
(51)
(82)
(85)
(87)
(82)
(72)
(75)
(89)
(88)

7-4
8-4
15-4
23-4
18-4
19-4
21-4
3-5
7-5
21-5

MES DE MARIA
I FINAL DE CURS
En el mes de maig, la catequesi de
les nostres parròquies vam fer la celebració del Mes de Maria, on els infants oferiren a Santa Maria: cants,
pregàries i flors a la nostra Mare del
Cel.
El passats dia 22, 23, 25, 27 i 30 de
maig, les nostres parròquies finalitzaren el curs de catequesi de comunió i confirmació, tan d’infants com d’adolescents.
I ho vam celebrar amb gran alegria perquè foren molts
els que en aquest curs van celebrar la etapa d’iniciació
cristiana amb la primera comunió. D’altres el pròxim
any ens retrobarem al segon curs i, també alguns que
continuaran iniciant el primer curs de catequesi de confirmació per a infants, i els altres continuaran cursant
els 3 anys de la catequesi després de la comunió, i els
adolescents continuaran preparant-se per a la confirmació.

Noticiari...
EXCURSIÓ DEL 1 DE MAIG
El passat dia 1 de maig, festivitat de
Sant Josep Obrer, les parròquies de
Sant Pere i la Puríssima Sang vam
anar d'excursió a fer la ruta Pau Casals. A les 11 en punt, iniciàvem una
visita guiada a la villa museu de Pau
Casals, ubicat al barri marítim de
Sant Salvador, on vam poder conèixer més a l’artista de casa nostra.
Després vam dinar al parc de la costa, on tot seguit hi hagué la Rifa festiva. Després de recuperar forces, a
les 4 de la tarda, ens vam dirigir al
Vendrell on el rector de la parròquia
Mn. Joan Maria Padrell ens va explicar la història de l'església de Sant
Salvador del Vendrell, així com els
elements decoratius i artístics del
temple i, com no, del seu orgue. Gràcies als amics de l'orgue del Vendrell
vàrem poder saber més sobre aquest
instrument tant estimat per Pau Casals i també el vam poder sentir tocar. Per acabar la jornada junts ens
unírem per celebrar l'eucaristia a la
capella del Santíssim. Va ser una trobada molt bona per conviure, compartir i passar-s'ho d'allò més bé.

CELEBRACIÓ DE LA
UNCIÓ DELS MALALTS
El passat diumenge 5 de maig, les
nostres parròquies de Sant Pere i la
Puríssima Sang es reunien a les set
de la tarda, a la Prioral per celebrar el
sagrament de la Santa Unció.
En el 6è diumenge de Pasqua, l’Església prega unànimement per les persones malaltes i ancianes. És així,
que la diada dóna l’oportunitat per
poder celebrar el cinquè sagrament
de l’Església, la Unció dels Malalts.
S’inicià l’Eucaristia invocant l’Esperit
de Déu, que omple tot l’univers del
seu amor, amb l’acompanyament del
Grup musical de joves de les nostres
parròquies. Després de l’homilia, Mn.
Creu i Mn. Enric feren la imposició de
mans i la pregària corresponent al
ritus d’aquest sagrament. I seguidament, les persones que vingueren per
a rebre el sagrament es posaren en
processó i se’ls hi administrà amb la
pregària i els signes corresponents.
La persona obre les mans i el prevere
l’ungeix amb els Sagrats Olis dels
Malalts (Infermorum), en el front i a

les dues mans, fent el senyal de la l’Esperit Sant. Després de la pregària,
creu.
es distribuïren en diferents grups
d’edats, perquè la trobada comptava
amb un servei de guarderia, jocs i
CURSET DE MITJANS
tallers pels infants, i la trobada
DE COMUNICACIÓ
d’adolescents i joves que seguien
Els divendres 26 d’abril, 5 i 10 de una dinàmica pròpia per a ells. Els
maig, l’Arxiprestat de Reus, junta- adults, continuaren amb una xerrada
ment amb el Centre d’Estudis Pasto- per part de la Sra. Coia Casanovas,
ral de les diòcesis catalanes, organit- metgessa i membre de l’Acció Catòlizà un curset de Comunicació, per a ca. La xerrada fou amena i entenedomillorar els mitjans tècnics que tenim ra, tot ajudant a través de l’experial nostre abast per a la difusió de les ència i trobament del Crist en la vida
activitats i la informació necessària de cada dia, la Sra. Casanovas va
per a què tots les persones que for- ajudat als assistents a endinsar-se en
men part de la comunitat, com aque- l’espiritualitat del dia a dia, i sobretot,
lles que puntualment volen conèixer en la trobada íntima amb Crist, sent
algun motiu concret, puguin a través el centre de la vida de cadascú i vide les estructures de divulgació com vint-ho en el compromís de la vida.
seria el comú a totes les parròquies:
cartelleres, fulls informatius, díptics o Aquesta xerrada, anà acompanyada
tríptics o fer un pas més endavant i de un espai de testimoniatge en quaendinsar-se a: pàgina web, blocs, tre àmbits diferents: polític, familiar,
twitter, facebook, google plus, o altres laboral i, personal. Cada àmbit compplataformes que els mitjans tècnics tava amb la presència de quatre testiens ofereixen. Els qui hi participaren, monis que van ajudar a entendre i
ens expliquen que va ser una bona veure com la vida de fe personal, et
experiència i que a poc a poc, anirem porta a viure el compromís comunitaveient els seus resultats. Val a dir, ri.
que a les nostres parròquies, ja fa
dies que intentem posar-nos a l’ac- A l’acabar, hi hagué un refrigeri per
tualitat de totes les eines possibles agafar forces per continuar amb la
per poder oferir un millor servei a les vivència alegre i joiosa d’aquesta tropersones que volen conèixer i visitar bada.
les nostres parròquies.
La Trobada de Cristians continuà
TROBADA DE CRISTIANS I amb la celebració de la Vetlla de Pentecosta a la Parròquia de Crist Rei.
VETLLA DE PENTECOSTA
Abans que comences la Vetlla, els
El passat dia 18 de maig, a la ciutat joves de l’Arxiprestat preparaven els
de Reus, en motiu de l’any de la fe, cants i allò necessari per a la celebraes celebrà una Trobada de Cristians ció, i a les 10 de la nit, s’inicià la celede l’Arxiprestat. Durant els dies pre- bració. Fou una cerimònia viscuda
vis, les parròquies de l’Arxiprestat van des dels més petits, passant pels
anunciar aquesta efemèride important adolescent i joves, fins als adults i
com una espurna de saba nova per a ancians. Tothom vivia amb intensitat
viure juntes totes les comunitats el els cants, el silenci, l’escolta de la
gran do de poder compartir la fe. La Paraula de Déu, fins i tot, durant la
trobada portava com a lema: “Fe i vetlla abans de l’Alleluia pasqual, hi
Compromís: dons de l’Esperit”, i se- hagué una estona llarga de pregària
guia una distribució pròpia de jornada contemplativa i invocació de l’Esperit
festiva.
Sant, acompanyada del silenci i el
cant meditatiu Veni Sancte Espiritus
A 2/4 de 6 de la tarda, el collegi de la de Taizè. Mn. Rafael Serra, rector de
Presentació, de les monges Domini- la parròquia, presidí la celebració.
ques de la Presentació, acollien amb
alegria als assistents a la sala d’actes Al final de la Vetlla, el grup juvenil
de l’escola. A les 6 de la tarda, co- de Crist Rei ens obsequiaren amb
mençava l’acte amb la benvinguda de una barqueta de fusta . Al final, amb
la Sra. Antònia Garcia, directora del el cant “Marcats per l’Esperit”, vam
centre i posteriorment Mn. Creu Sáiz, finalitzar la Trobada de Cristians.
arxiprest donava el tret de sortida
amb la pregària i invocació de
+ informació a la WEB.
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Esdeveniments...
SOPAR A LA FRESCA
TROBADA DE GERMANOR DE LES DUES PARRÒQUIES.

Dia: 8 de juny — Hora: 21h. — Lloc: Collegi sant Pau(c/ Riera Miró, 121) — Preu: 10 euros.
- Inscripció: Parròquia sant Pere (a les hores de la vigilància de 10:30 a 12:30h i 17 a 19h, i diumenges
a la sagristia) — Parròquia Pma. Sang (a la sagristia)

Festa Major de sant Pere
Dilluns 28 de Juny:
A la Prioral, pregària de Completes a les 21:15h.
Dimarts 29 de Juny, Solemnitat de sant Pere i sant Pau:
A la Prioral, misses a les 10h, 12:30h, i Missa Solemne a les 18:30h, i després processó amb
el bust-reliquiari de sant Pere.

Agenda de Juny
- Dia 1: 22h. A la Parròquia de Crist Rei, Adoració i pregària Eucarística. Organitza l’Arxiprestat de
Reus.
- Dia 2: a les dues parròquies: al matí, el mateix horari per a la missa de Corpus Christi. A la tarda, a
Sant Pere a les 18:30h, missa concelebrada i processó. Els cristians poden participar de la processó i cantar himnes eucarístics, darrere el tern de sant Pere.
- Dia 6: 20:30h. A la sala de Crist Rei, última conferència Arxiprestal, sota el títol: “La joia de creure” a
càrrec de Mons. Sebastià Taltavull, bisbe-auxiliar de Barcelona.
- Dia 8: 21h, al Collegi Sant Pau, sopar a la fresca, trobada de germanor de les dues parròquies.
- Dia 16: Tot el dia, Trobada Diocesana de Catequistes, on hi participaran totes les catequistes de l’arxidiòcesi de Tarragona.
- Dia 24: 12h. A la Prioral, missa de sant Joan. A la Pma. Sang no hi haurà missa.
- Dia 25: tot el dia, Trobada Diocesana d’Escolans a Solivella, on hi participaran l’escolania de les
nostres parròquies de Sant Pere i la Puríssima Sang.
- Dia 28: 19:30h. A la Pma. Sang, no hi haurà missa.
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Segueix-nos a través de la pàgina web de les nostres parròquies:

www.prioraldereus.com
Escrits i articles consulta el nostre blog: www.prioraldereus.blogspot.com

Prioral sant Pere Reus
Si us voleu posar en contacte amb aquest full: fullexsultet@gmail.com
prioralsantpere.reus@gmail.com — parroquiadelasang.reus@gmail.com
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