EXSÚLTET!
Full informatiu de les parròquies de Sant Pere i la Puríssima Sang. Núm. 76 — Juliol i Setembre 2013

PÒRTIC: NOUS AIRES DESPRÉS
DE LA JMJ - RIO DE JANEIRO
Ha finalitzat fa uns dies la Jornada Mundial de la Joventut (JMJ) a Rio de Janeiro. Analitzada globalment es pot dir que ha estat un èxit; així ho diuen alguns
mitjans de comunicació escrita. Altres mitjans audiovisuals, com les cadenes públiques de TV, han estat, crec menys informatives. Tanmateix ara no és el moment d’emetre un judici sobre el servei que han de fer uns mitjans de comunicació pública; quins criteris prevalen a l’hora de dir si us esdeveniment és notícia, i
quin tractament s’ha de donar a la notícia en quant als continguts, durada, freqüència, etc.
Dit això, i fent un seguiment d’allò que s’ha publicat a la premsa especialitzada, es pot afirmar sense cap mena de dubte que el papa Francesc no ha defraudat; ben al contrari; no solament ha mantingut les expectatives dels primers dies de la seva elecció sinó que, dia a dia, obre nous horitzons a una comunitat arrelada en
Crist, però que ha d’estar atenta als signes dels temps, i ser capdavantera en el servei als més necessitats.
Ens trobem davant un Papa rebel? Un Papa molt proper als sentiments de la gent senzilla? Un Papa que
voldria prescindir de la pompa oficial vaticana? Els entesos diuen que vénen aires nous de països emergents
religiosament. Aquests aires nous faran canviar la imatge de l’Església. De fet ja l’estan renovant, però
aquesta millora no s’ha de limitar a una operació cosmètica. S’ha d’anar a les arrels fundacionals, al nucli del
missatge de Jesús.
Sembla que el papa Francesc amb la seva senzillesa, amb les seves paraules entenedores, amb els seus signes
profètics ha iniciat un bon camí. Els seus missatges curts són com a llavors llençades al camp obert del món.
No importa que algunes llavors no arribin a arrelar fondament. Allò que cal fer amb esperança és sembrar la
llavor de la Paraula. Tenim un formidable magatzem de llavors: LA PARAULA DE DÉU. Entrem sense
pors ni prejudicis en el gran dipòsit de la Bíblia; analitzem-la i traiem totes les fèrtils llavors i, com el sembrador de la paràbola, sembrem-les. Sant Pau deia en una de seves cartes: Ai de mi si no evangelitzo.
El papa Francesc va sembrant aquestes perles de gran valor del Regne sempre que té ocasió. També sempre
trobarà oïdes que escoltaran. Una de les últimes llavors sembrades mentre viatjava de Río de Janeiro a Roma va ser la resposta que donà a una pregunta sobre els homosexuals: “Qui sóc jo per a jutjar-los?” Està en
la línia d’actuació de Jesús quan deia: “jo no he vingut a condemnar sinó a salvar”; “no jutgeu i no sereu jutjats”. El papa Francesc posa la misericòrdia per damunt de la llei. Com Jesús respon a totes les preguntes
que li fan amb paraules que les entenem tots. Obre una porta al tema de la possible reincorporació dels divorciats tornats a casar a la comunió eclesial. Es manifesta a tothom amb un tarannà senzill, obert, directe,
positiu, dialogant. Parla dels sants que hi ha a la cúria. Encara que també hi ha algú que no és tan sant. “I
aquests són els qui fan més soroll. Ja sabem que fa més soroll un arbre que cau que un bosc que creix”.
Quina lliçó!
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:

9 de juny: Adrián López Sánchez, Julio Mansilla Pinel —
16 de juny: Erik Bejar Nolleda, David Guillén Singla —
7 de juliol: Carla Argelich Ruiz, Judit Balañá Figueras
Joan Ferran Núñez, Carlota Perea Picó, Marc Serres
Cañardo — 13 de juliol: Lucía Queral Gavilán — 20 de
juliol: Ona Ribes Trullols. — 21 de juliol: Hugo Espartero
Ferran, Martina Espartero Ferran, Isaac Escribano,
Ariadna Sánchez Ponce, Elsa Fernández Martín, Gabriel
Yeste Andrés — 3 d’agost: Lucia Jiménez Vera —
4 d’agost: Noa Jean Blasco Vermeulen, Daniel Garcia
Ben-Mohamed, Nahya González Lladós, Martina Picó
Roig, Albert Sanahuja Corts, Ingrid Laguirre Manrique —
18 d’agost: Alma Andreu Budoga, Abel Bertune Chan,
Anna Patrizia Golia Quezada, Irene Pascual
Gallego, Clàudia Serrano Triquell.

9 de juny: Izar Álvarez Marín, Melani Belén Calderón
Pecho, Marta Pellicer Navarro, Míriam Urquizu García 23 juny: Adrià Casanovas Vázquez, Marc De la Paz Carles, Eric González Puiu, Aleix Guerrero Barea, Jana Palazón Cervelló — 14 juliol: Blanca Camacho Salinas,
Neís Camacho Salinas, Sergio Prieto Esquinas, Evelin
Solà Bargalló, Izan Solà Bargalló — 28 juliol: Ivan Calcero Taboada, Laia Gas Manso, Jordi Olivé Triguero, Martina Recasens Monfil — 25 d’agost: Dídac Franch Martí,
Paula Garcia Alegret, Leo Hernández Flores, Alexandre
Serna Otletova, Biel Tela Roig.

Casaments
S’han promès amor i fidelitat els esposos:

Prioral sant Pere
Joan Plazas amb Míriam Gómez
Miquel Queral amb Ainhoa Gavilan
Andrés Fernández amb Adriana Bayona
Josep Ribes amb Maria Antònia Trullols
Jordi Peirats amb Teresa Corbacho
Blas Jiménez amb Sheila Vera

22-6
13-7
13-7
20-7
27-7
3-8

Santurari de Misericòrdia
Joan A. Belmonte amb Misericòrdia Fernández
Albert Vila amb Patrícia Ávila
Jordi Sierra amb Griselda Marrasé
Daniel Ribera amb Isabel Berrocal
Diego Martín amb Sandra Cabañas
Orlando Martínez amb Lourdes Carrillo Ibánez
Cristian Cruz amb Sarai Gómez
Santiago Álvarez amb Marta Salvadó
Eloi Martín amb Andrea Just
Marc Rovira amb Núria Alfoso
Francisco J. Artacho amb Azahara Giménez
Marc Escoda amb Meritxell Guinjoan
Héctor Gutiérrez amb Joana Barenys
Carles Tarín amb Soledad Vitorio
Amadeu Bonet amb Angèlica Balanta
Francisco Navarrete amb Idoia Boada
Daniel Estor amb Alba Benavent
Just Tarreu i Gemma Pons
Rubén Marín amb Ester Julián

1-6
8-6
8-6
15-6
22-6
22-6
23-6
6-7
13-7
20-7
27-7
27-7
3-8
10-8
23-8
24-8
24-8
30-8
31-8

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

Maria Parra Martínez
Enric Ciré Escuté
Núria Fortuny Martorell
Ramon Carrión López
José Antonio Rodríguez Medina
Fuensanta Martínez Méndez
Jeronima Torregrosa López
Eludina López Echosa
Joan Llort Collado
Josep Maria Serret Torrades
José Teruel Trabalon
Antonio Cruz Poyatos
Manuel Sanromà Cortés
Roser Mallorquí Freixa
Fernando Nieto Galiano
José López Martín
Teresa Roig Vallduví
Nicolás Cordero Jiménez
Encarnación Cubero Damián
Ramona Vallés Tamarit
Maria Luisa Fenrández Fernández
Josep Guinovart Prunera
Antonia Peña Parra
Pere Pallejà Martío
Encarnación Navarro Porcel
Maria Cesari Alberiels
Ascensión Carpintero Mozo
Misericòrdia Bonet Grases
Sinfo Pàmies Nadal
Antonio Artiga Balsells

(85)
(87)
(86)
(78)
(89)
(83)
(62)
(60)
(69)
(69)
(82)
(84)
(86)
(80)
(76)
(85)
(90)
(49)
(81)
(92)
(62)
(85)
(69)
(87)
(87)
(95)
(93)
(86)
(84)
(87)

3-6
5-6
6-6
6-6
10-6
21-6
25-6
25-6
26-6
27-6
1-7
2-7
5-7
7-7
8-7
9-7
10-7
16-7
20-7
26-7
29-7
30-7
1-8
11-8
12-8
12-8
18-8
21-8
22-8
26-8

Difunts
Maria Gorrón Estevez
Iago Benach Pascual
Paquita Longan Pablo
Rosa Canela Roig
Núria Queralt Nogués
Angelina Fort Masfarné
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(82)
(46)
(76)
(86)
(76)
(95)

12-6
11-7
20-7
1-8
18-8
13-8

Pots trobar més informació i les fotografies
d’aquestes notícies a la nostra
pàgina web.
Moltes gràcies
per la teva fidelitat.

Noticiari...
SOPAR A LA FRESCA
El dia 8 de juny, les comunitats de
sant Pere i la Puríssima Sang van
celebrar una diada de germanor
amb un sopar a la fresca en els patis del Collegi Sant Pau. Va ser una
bona ocasió per estrènyer els llaços
d’amistat i noves coneixences. A les
nou de la nit, una seixantena de
persones gaudiren d’un bon sopar,
entre rialles i anècdotes. Després
s’animà encara més amb la rifa parroquial de diferents obres d’art van
ser a favor de les obres majors de
les dues parròquies. Al final de la
vetllada, la bona música per part del
DJ Sergi i Arnau Colomé i el ball
alegre van donar per finalitzada
aquesta trobada.

Gol), Germana Merche (Fundació
mossèn Frederic Bara), Germà
Joaquim (Fundació Mare de Déu
de Misericòrdia) i Sor Dominique
(Germanetes dels Pobres). També
es va seguir la ruta modernista
acompanyats de la senyora Carme Just i l’ exposició del pintor
Marià Fortuny pel senyor Domènec Solé. Va cloure la visita el
testimoni de Neus Segrià, ceramista, que portà per títol: “La bellesa ens condueix cap a Déu” a la
parròquia de Sant Joan Baptista.

Els participants en aquests tallers
van quedar plenament satisfets
pel testimoniatge de les persones
que hi intervingueren i els espais
que van poder descobrir i arribat
el migdia, en els locals de l’antiga
fàbrica de vermut “Rofes”, convertida en restaurant, van poder compartir la taula en un ambient de
TROBADA DIOCESANA DE festa i celebració.

CATEQUISTES

El dia 16 de juny i a la ciutat de
Reus, es dugué a terme la Trobada Diocesana de Catequistes de
l’Arxidiòcesi.

A les deu del matí, i a la parròquia
de Crist Rei, mossèn Xavier Morell, delegat de Catequesi, la senyora Dolors Sardà, regidora de
l’Ajuntament de Reus i mossèn
Enric Mateu, responsable de la
catequesi de l’Arxiprestat de Reus
donaren la benvinguda a tots els
presents. A continuació es va fer
la pregària del matí per iniciar la
trobada tot invocant la protecció
de l’Esperit Sant.
Tot seguit mossèn Enric va explicar a tots els assistents el funcionament i la dinàmica de la trobada. Al llarg del matí, quatre grups
que seguien el símbol dels evangelistes, es van distribuir pels carrers de la ciutat, per descobrir
aquells racons i històries que la
caracteritzen.
Els tallers van constar de: les realitats d’Església compromesa de la
ciutat a càrrec del senyor Xavier
Sirolla (Fundació Josep Pont i

A un quart de cinc de la tarda, el
senyor Arquebisbe celebrà l’Eucaristia amb tots els participants a
l’Església Prioral de Sant Pere.
Mossèn Morell, en acabar, va donar les gràcies a l’equip de catequistes de l’arxiprestat de Reus
que va preparar la trobada.
A
continuació la senyora Carme Bernal va illustrar els participants en
la història i el simbolisme d’aquesta magnífica església Prioral.
Per finalitzar la trobada hi hagué
una ballada de gegants a càrrec
de la colla gegantera del Carrilet. I
a la plaça del Baluard, continuant
amb la festa, la colla sardanista
“Flors de Tardor”, va animar a tots
els participants a formar una gran
rotllana al so de la tenora per ballar una sardana. Seguidament,
l’hora dels adéus va posar punt i
final a una jornada de germanor
que enfortia els llaços d’amistat
entre tots aquells que durant l’any
duen a terme la missió de transmetre la fe als nostres infants,
adolescents i joves. Els més valents encara es van atrevir a pujar
els esglaons del campanar més alt
del Baix Camp.

EXCURSIÓ DELS
ESCOLANS/ES DE LES
PARRÒQUIES
El dia 25 de juny, els escolans i escolanes de les nostres parròquies
vàrem anar d’excursió a Solivella.
Aquest dia, hi havia la Trobada Diocesana d’Escolans. És així, que ens
vam reunir amb més d’un centenar
d’escolans de les diferents parròquies de la Diòcesi de Tarragona. Al
matí hi hagué presentacions, cants i
danses, i una gran gimcana per tot
el poble, coneixent molts llocs bonics d’aquest poble. A mig matí,
temps per refrescar-se a la piscina i
després dinar. A l’acabar, temps per
preparar-nos per celebrar
l’Eucaristia a través de diferents tallers, assaig de cants amb mossèn
Enric, revestir-se amb les albes,
túniques i sotanes, i començar l’Eucaristia amb l’Arquebisbe Jaume
i tots els mossens, responsables,
escolans i escolanes. Va ser una
missa molt bonica i viscuda, i al final foto de grup.

50È ANIVERSARI DE
L'ORDENACIÓ
PRESBITERAL DE
MN. ANTON ROQUER
El passat dia 7 de juliol, en motiu
del 50è aniversari de la seva ordenació presbiteral (que fou el 29 de
juny de 1963), Mn. Roquer va celebrar la missa de les 7 del vespre a
la Prioral de Sant Pere. A la missa
hi varen assistir nombrosos feligresos de les nostres comunitats parroquials així com del Santuari de la
Mare de Déu de Misericòrdia, d'on
ell n'és capellà responsable. La celebració va ser emotiva i en acabar
la missa el Sr. Prior, Mn. Creu Sáiz i
el Sr. Salvador Porqueres, representant al Fòrum de Joves de la
Prioral dels anys 60, van dedicar-li
unes paraules d'agraïment. També
les nostres parròquies van regalarli un quadre amb la rosassa de la
Prioral.
Que per molts anys ho puguem celebrar tots junts.

+ informació i fotografies
a la nostra web
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Esdeveniments...
INSCRIPCIONS A LA CATEQUESI DE COMUNIÓ
(tots els infants que cursen 2n de primària i cursos superiors)

INSCRIPCIONS A LA CATEQUESI DE CONFIRMACIÓ
(tots els adolescents que cursen 3r d’ESO fins a 2n BAT)

PARRÒQUIA DE SANT PERE
Lloc: Centre Catòlic (c/ de la Presó, 13)
Dies: 12 al 20 de setembre (de dilluns a divendres)
Hora: 17h a 18:30h

PARRÒQUIA DE LA PMA. SANG
Lloc: Casa de la Parròquia (c/del Roser, 44)
Dies: 12 al 20 de setembre (de dilluns a divendres)
Hora: 17h a 18:30h.
Reunió de pares i mares de comunió (c/ del Roser, 44):
— Parròquia Sant Pere: 1r curs: 26 de setembre a les 20:30h.
2n curs: 3 d’octubre a les 20:30h.
— Parròquia Pma. Sang: 1r curs: 27 de setembre a les 20:30h.
2n curs: 2 d’octubre a les 20:30h.

Agenda de Setembre
- Dia 8: A tota la diòcesi, Solemnitat de la Nativitat de la Mare de Déu, patrona de la diòcesi de Tarragona.
- Dia 13: Reunió de preveres i diaques de l’Arxiprestat de Reus
- Dia 11: 9h. A la Prioral, missa feiner. A la Pma. Sang, no hi haurà missa.
- Dia 24: 22h. A la Pl. de la Pastoreta. Rosari de Torxes, en processó fins al Santuari.
- Dia 25: Al Santuari de Misericòrdia. Missa a les 7h, 8h, 9h i a les 18h. A les 11h missa concelebrada
i presidida pel Sr. Arquebisbe.
- Del 30 al 5 d’octubre: Inici de la catequesi.
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Segueix-nos a través de la pàgina web de les nostres parròquies:

www.prioraldereus.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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