EXSÚLTET!
Full informatiu de les parròquies de Sant Pere i la Puríssima Sang. Núm. 77 — Octubre-Desembre 2013

PÒRTIC: QUINA

SORT TENIM!

Aquest any, tot i que encara estem immersos en la crisi econòmica, us vull dir
que tenim molta sort.
Sort que el calendari va fent el seu curs i, tant si fa més bonança com si plou,
neva o venteja, Nadal és aquí.
Sort que, malgrat es vulgui disfressar el Nadal amb altres elements que no tenen res a veure amb el sentit
propi de les festes nadalenques, Nadal et toca les fibres més intimes dels sentiments.
Sort que, tot i caminant per aquest món trasbalsat, desorientat, mancat de líders compromesos, ens trobem
amb persones que, mogudes per una gran humanitat, s’esforcen en ser fidels als valors que sostenen les bones relacions humanes: respecte, tolerància, fidelitat, veritat, justícia, ajut familiar.
Sort que, malgrat tantes famílies trencades per separacions matrimonials, conviuen entre nosaltres moltes
famílies unides en l’amor conjugal i filial on els avis són atesos com es mereixen.
Sort que, tot i la indiferència pel fet religiós o l’atac indiscriminat d’una minoria a l’Església, són molts els
respectuosos amb la fe de les persones, i valoren els serveis socials de l’Església als més necessitats.
Sort que, malgrat que les Càritas parroquials es veuen desbordades per tantes peticions d’ajuda, es troben
persones, entitats i comerços que generosament collaboren per a sostenir les Càritas.
Sort que ve Nadal, i les comunitats parroquials, des de les catequesis d’infants, adolescents, joves i adults
ens trobarem en les grans celebracions de la nostra fe cristiana; reviurem en família el meravellós misteri de
l’encarnació del Déu que es fa uns com nosaltres en tot, llevat del pecat.
Sort que, tot i estar mancats de la veritable Llum i caminar a les fosques, el qui és la Paraula, el qui és la
Llum que illumina tothom, ve a nosaltres per a tastar la nostra pobresa. Tot i que es vol ofegar la Llum,
aquesta és més poderosa que les tenebres.
Sort que podem “caminar a la Llum del Senyor”
Sort que, encara que només sigui un cop a l’any, NADAL és viu entre nosaltres.
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:

5 d’octubre
Berta Piñol Fonts

6 d’octubre
Carla Pouget Camacho
20 d’octubre
Juan Felip Castillo
Hugo Villacorta Franco

1 de desembre
Abril Gibert Ferré
Martina González Hernández
Erik Quintanal Líndez

3 de novembre
Leyre Cabrera Martínez
Bruna gómez Senan
Laia Roca Ollé
Cristina Torres Suárez
Valentina Vilella Llorens

Albert Piñol amb Misericòrdia Fonts

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

S’han promès amor i fidelitat els esposos:

Josep Andreu amb Felisa Llevat
5-10
Emili Ciurana amb Silvana Salvadó
5-10
Jordi Pujol amb Cristina Rodríguez
19-10
Victor Pedrosa amb Núria Mas
19-10
Celso Larracina amb Noèlia Sentís
16-11
David Rodríguez amb Desamparados Izquierdo 16-11
Difunts
Han nascut a la vida eterna els membres de
la nostra comunitat:

(71)
(85)
(89)
(77)
(88)
(66)
(85)
(81)
(83)
(79)
(100)

3-10
4-10
13-10
8-10
13-10
15-10
18-10
7-11
7-11
12-11
24-11

Comunitats de sant
Pere i la Puríssima
Sang que passeu un
sant Nadal 2013
i un joiós any 2014.
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S’han promès amor i fidelitat els esposos:

Difunts

Casaments

Misericòrdia Pallejà
Enric Durà de la Cruz
Balbina Barceló Odena
Carme Magriñà Cavallé
Rosa Serret Llauradó
José Luís Arza Azcona
Pedro Ayén Cayuela
Catalina Pardo Morata
Pepita Pons Vilalta
Juana Garcia Osete
Miracle Matas Vallés

Casaments

Carme Marqués Pascual
Ramon Tella Zamora
Ramón Quesada Herrera
Josefina Ferré Borrell
Montserrat Crusells Guasch
Juan Díaz Triviño
Soledad Fernández Valdivia
Joan Roig Vila
Lluís Casa Clua
Jordi Novell Grau
Rosa Baraco Girona
Antonia Gea Avellaneda
Rosa Fernández Moreno
Fulgenci Pastor Mateo
Maria Bargalló Sabaté

(73)
(86)
(88)
(89)
(90)
(51)
(77)
(81)
(89)
(69)
(88)
(67)
(105)
(66)
(98)

12-10
14-10
23-10
26-10
28-10
2-11
7-11
11-11
20-11
23-11
24-11
27-11
28-11
29-11
1-12

5-10

els amics, a l’escola, al barri, a la
parròquia... Aprendre a veure, jutjar
i actuar per transformar el món que
FORMACIÓ DE CATEQUISTES ens envolta.

Noticiari...

El passat dia 5 d’octubre, a la Parròquia de Crist Rei, s’iniciava a nivell arxiprestal la trobada i formació
de catequistes. Durant tot el matí,
en dues sessions van poder endinsar-se en treball dels temes i les
parts difícils dels continguts de la
catequesi, des d’una perspectiva
pedagògica. La ponent d’aquestes
sessions va ser la Sra. Maria Rosa
Climent, pedagoga i professora de
Religió, que va ajudar a descobrir
recursos i tècniques pedagògiques,
per transmetre amb un llenguatge
assequible pels infants i un esquema més didàctic, els materials que
tenim a les mans.

INAGURACIÓ DE LA
CATEQUESI
El diumenge 27 d’octubre vàrem
donar el tret de sortida al nou curs
de la Catequesi amb la celebració
de l’Eucaristia a la Prioral de sant
Pere. L’Església es va omplir de
gom a gom amb els infants de la
catequesis de comunió, confirmació
d’infants i els adolescents de la confirmació, juntament amb els seus
pares i la comunitat cristiana.
Abans d’acabar la celebració va tenir lloc l’acte d’enviament de les catequistes. Mn. Creu i Mn. Enric van
fer la pregària d’enviament i imposició de les mans tot beneint la missió
d’evangelització que la comunitat
cristiana els hi encomana.

MOVIMENT JUVENIL
MARE DE DÉU DEL ROSER
El passat 16 de novembre s’inicià a
les nostres parròquies el Moviment
Juvenil Mare de Déu del Roser. És
una iniciativa per part del grup de
joves per acompanyar en el temps
de lleure a infants de 10 a 13 anys.
El principal objectiu és que els infants i adolescents s’organitzin a
través dels jocs i de les activitats en
grup per actuar en la família, amb

La pròxima trobada serà el 21 de
desembre de 4:30 a 6 de la tarda
al carrer del Roser, 44.
Animeu els vostres infants i preadolescents, perquè gaudiran d’una
bona tarda.
Podeu inscriure’s al c/e:

personal, social i espiritual i, així
trobar una manera de fer que
aquests es sentit atrets per la persona de Jesús i poder participar de
les diferents activitats de l'Arxiprestat
Des de l'Arxiprestat fem extensiu a
tots la participació en aquest projecte. Demanem que la gent collabori
a través de la pregària i el recolzament. És feina de totes les comunitats donar testimoni de la nostra fe,
perquè els joves puguin sentir-se
cridats a participar-hi.

parroquiadelasang.reus@gmail.com

AGENDA

Més informació a la web:
Www.prioraldereus.com

CONFIRMACIONS

MISSA D'ACCIÓ DE GRÀCIES
PER LA BEATIFICACIÓ DELS
QUATRE BEATS DE LES NOSTRES PARRÒQUIES
El passat dia 23 de novembre a la
Prioral de Sant Pere de Reus, a la
missa de 18:30h, es va celebrar la
Missa d'Acció de Gràcies pels quatre
beats de les nostres parròquies:
Beat Josep Civit, rector de la Pma.
Sang — Beat Josep Gomis, fill de
Reus i coadjutor de la Prioral — Beat
Josep Badia, beneficiat de la Prioral
— Beat Josep Garriga, antic vicari de
la Pma. Sang, que fou assassinat a
les portes del Santuari de Misericòrdia.

El pròxim 14 de desembre a les
18:30 i a la Prioral de sant Pere hi
haurà la celebració del sagrament
de la confirmació dels infants i adolescents que al llarg d’aquests anys
s’han preparat per a rebre aquest
sagrament. Preguem per ells i elles
perquè l’Esperit del Senyor els
acompanyi en el testimoniatge de la
seva fe.

MISSA DE VIGÍLIA DE NADAL
Aquest curs inciarem la missa de
vigília de Nadal per als infants i pares de la catequesi. Si alguna memebres de la comunitat es volen fer
presents estan tots convidats
Serà el 24 de desembre a les
18:30h a la Prioral de sant Pere.

La missa va ser presidida per Mn.
RIFA DE NADAL
Creu Sáiz, prior arxiprest i va compPER
A
LES OBRES MAJORS
tar amb la participació de familiars
dels beats i un bon nombre de feliSorteig d’una magnífica cistella amb
gresos.
productes nadalencs.

CONSELL DE REFLEXIÓ DE
LA PASTORAL JUVENIL DE
L’ARXIPRESTAT DE REUS
El dia 11 de novembre, un grup de
persones de diferents parròquies i
àmbits (catequesi, joves, mossens,
laics) es varen reunir a l’abadia per
tractar temes de la pastoral juvenil
de la nostra ciutat. La raó de ser
d'aquest consell és tractar de donar
resposta als interrogants que plantegen els joves, des de la vessant

Podeu adquirir els tiquets abans o
després de les misses.
El sorteig serà després de la missa del Gall.
Nota: El guanyador/a podrà adquirir
la seva cistella al mateix moment o
durant les misses a la Prioral fins el
dia de Reis.

+ informació i fotografies
a la nostra web
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Esdeveniments...
Càritas parroquial et demana:
- Oli (1litre) - Llegums - Sucre - Productes de neteja
Ho pots dipositar a les caixes que trobaràs a l’entrada de l’església.

Sant Pere: a la Capella del Crist de la Columna.
Pma. Sang: a la capella del Baptisteri.
Encara tens l’oportunitat de fer un bon regal a nostre Senyor Jesucrist, donant-li el teu cor i la teva
collaboració a favor dels més necessitats. Moltes gràcies per la teva ajuda!

Agenda de Desembre
- Dia 8: 17h. Al Santuari de Misericòrdia, Vespres Solemnes de la Immaculada Concepció.
- Dia 9: 20:15h a 21:15h, a l’Abadia (c/ de l’Abadia núm, 2), catequesi d’adults: “Posem al dia la nostra fe”.
- Dia 13: Reunió de preveres i diaques de l’Arxiprestat de Reus
- Dia 13: De 10 a 13h. i de 17h a 20h. La Prioral estarà oberta per a la pregària i l’ofrena de ciris en la diada de
santa Llúcia.
- Dia 14: 18:30h, a la Prioral, celebració del sagrament de la confirmació, presidit per l’Arquebisbe.
- Dia 18: A les 20h. A la Prioral, celebració comunitària del sagrament de la reconciliació de les dues parròquies. A la Pma. Sang no hi haurà missa a les 19:30h. (+ informació mireu cartellera).
- Dia 28: A les 18:30h. A la Prioral, missa de vigília de la Festa de la Sagrada Família.
- Dia 29: A les 8:30h i 11:30h, a la Pma. Sang i a les 12:30h i 19h a la Prioral, Festa de la Sagrada Família, benedicció especial de les famílies.

HORARI de
MISSES per
aquest NADAL

25 de desembre
Missa del Gall Naixement de
l’infant Jesús
18:30h missa
de vigília de
Nadal

Sant Pere

A les
12 de la nit.

Puríssima
Sang

26 des. 31 de
Sant
gener,
Esteve vigília

1 de gener
Solemnitat
Mare de Déu

12:30h.
A les 19h. No hi
haurà missa.

8:30h.
No hi haurà

A T E

11:30h.

5 de
gener,
vigília

6 de gener, Epifania del
Senyor

12:30h.
12:00h. 18:30h.

12:30h
18:30h.

19h.

No hi
haurà

19h.

8:30h.
——–

N C

8:30h
———

11:30h.

I

11:30h.

Ó

!

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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