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PÒRTIC: PUNT I SEGUIT
Mai millor dit. Els serveis a les comunitats humanes en
tots els nivells i àmbits tenen un inici i una continuïtat,
perquè encara que les persones passin les institucions
segueixen; millor dit, han de seguir perquè ningú no és
imprescindible.
És gratificant arribar a una etapa, en el meu cas, de la vida
pastoral en unes parròquies de ciutat. Crec de tot cor que
l’experiència viscuda al llarg de trenta-dos anys ha marcat
profundament la meva vida com a prevere. Han estat uns
anys de maduresa per a mi; molt diferents dels primers
anys de capellà quan anava a les parròquies creient que la
joventut m’obria totes les portes en el camp de la pastoral.
L’any 1984 l’Arquebisbe Josep Pont i Gol em va nomenar
rector de la parròquia de la Puríssima Sang i prefecte de la
Reial Congregació. Després de dotze anys de servir les dues
entitats, l’Arquebisbe Ramon Torrella em destinà com a
prior de la parròquia prioral de sant Pere apòstol. Fou l’any
2002 quan l’Arquebisbe Lluís Martínez Sistach em demanà
si podia servir les parròquies desant Pere i de la Pma. Sang.
Em creia amb forces i la salut m’acompanyava, gràcies a
Déu. Li vaig dir que m’havia ordenat de prevere per servir
l’Església en els llocs on el Prelat cregués més necessària la
meva humil dedicació. Confesso que sempre he anat a les
parròquies amb un cert temor, però també amb una gran
i joiosa esperança.
Temor, perquè cada canvi significava una més gran
responsabilitat per les dimensions humanes de les
comunitats parroquials i per la complexitat pastoral de
cadascuna d’elles. Esperança, perquè he confiat en el
Senyor i he cregut en les comunitats parroquials. En tots
els llocs on he treballat pastoralment he tingut el suport
de moltes persones. M’ha ajudat a fer-me pastor de tots.
Dono gràcies a Déu i a tots els que he conegut, estimat i
segueixo estimant encara que no estigui tan a prop.

L’altaveu!

Ara arriba el moment, no de recollir, perquè això
correspon a Déu, sinó el temps de reflexió serena,pausada,
contemplativa per a donar gràcies pels immensos favors
que Ell m’ha donat. Per a poder dir, des les experiències
pastorals viscudes, “aquí em teniu, Déu meu”. Anar a
Castellvell, parròquia on va néixer la meva vocació
sacerdotal, i fer un servei com a capellà del Santuari de
Misericòrdia, ho considero com una do que el Senyor em
fa a través del meu Arquebisbe. Gràcies.
La vida de les comunitats parroquials segueix. Crec de
tot cor que el senyor Arquebisbe ha nomenat rector de
les parròquies de sant Pere i Pma. Sang una persona que
us estimarà amb senzillesa de cor. Deixeu-vos estimar i
estimeu-lo. Mn. Joan Anton Cedó és un bon prevere,
dialogant, competent i servidor lleial.
Tinc el goig de quedar-me sota la protecció de la Mare de
Déu de Misericòrdia. Que ens miri a tots amb “ulls d’amor”.
Mn. Creu Sáiz, rector de les parròquies de Sant Pere i la
Puríssima Sang de Reus.

Felicitem i agraïm a les persones voluntàries que mantenen obertes les portes
de la Prioral durant els mesos d’octubre a maig. De juny a setembre l’església
també roman oberta i atesa pels serveis remunerats através d’Informació i Turisme. El nombre de persones que de gener a maig han entrat a la prioral per
a pregar o per visitar-la han sumat la quantitat de 27.388. Gràcies als volunaris.

Full informatiu Exsúltet

Sant Pere
Baptismes
Han entrat a formar part de l’Església
els infants:
3 d’abril
Alba Freixes Varga
Darey Gili Sánchez
Narai-Leonor Gualda Tomás
10 d’abril
José Rodríguez Cabeza
Carla Moreno Magaña
Angela Domínguez Martín
Judit Alquezar Robusté
Adriana Rodríguez Gabriel
Alexia Rodríguez Gabriel
17 d’abril
Marina Belmonte Maturana
Aleix Gispet Culebradas
1 de maig
Arnau NAvarro Durán
Aleix Vallés Monllaó
7 de maig
Michelle Márquez Jurita
8 de maig
Isabel Bareda Lozano
15 de maig
Alexia Carrillo Licoiu
Maria del Rio Packard
Noa Perera de Avila
Enric Perera de Avila
Elies Packard Soronellas
22 de maig
Lucas Tamayo Gonzalez
5 de juny
Valentina Aubí Sendra
Martina Blasco Mármol
Alba Lara Hervas
Joana Ribera Berrocal
Biel Sánchez Ropero
Victor Vecino Fernández

Pedro López amb Maria Celeste (21/5)
Cristian Burgos amb Alba Cabré (4/6)
Alberto Lopez amb Maria Arasa (18/6)
Alexandre Vizgaino amb Anna Mas (18/6)
Alberto Sánchez amb Núria Brossa (18/6)

Difunts
Han nascut a la vida eterna els
membres de la nostra comunitat:
Joana Marcos Fusté (93) 30/3
Ramiro Teodoro Garcia (86) 11/4
Magdalena Gené Feliu (81) 12/4
Maria Roser Plana Ferrer (88) 20/4
Paco Roig Badia (85) 2/5
Eladi Vallduví Jubé (97) 5/5
Lola Bonillo Bricha (72) 8/5
Francesc Giménez Giménez (65) 8/5
Marc Gispert Benach (11/5)
Carme Abelló Bonet (87) 16/5
M. del Carme Cervera Rodrigo (70) 21/5
Joan García MAgriñà (88) 31/5
Guillem Segí Palau (89) 3/6
Anna Maria Carrasco Bellanco (74) 8/6
Antonio Estepa Arroyo (80) 11/6
Maria Martorell Rabat (89) 17/6
Josefina Gispert Alcubilla (101) 19/6
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Baptismes

•

Persones ateses :		

611

•

Periodicitat entrega :		

cada 15 dies

•

Promig per nucli familiar :

3,5 persones

•

Núm kgs. Entregats :

25.591 kgs.

•

Valor aprox. Família 4 pers.: 30 euros

•

Número de voluntaris :

Han entrat a formar part de
l’Església els infants:
10 d’abril
Laura Murillo Fillol
12 de juny
Natasha Henriquez Jiménez
26 de juny
Ivan Anguita Iglesias

Difunts

Albert Balsells Gavaldà (75) 28/3
Esteban Genovés Munté (88) 3/4
Jaume Martí Capdevila (82) 16/4
Conxita Pastor Estivill (94) 18/4
Jose Luis Ruiz Fernández (74) 28/4
Josep Bros Mariné (92) 28/4)
Pere Martorell Jareño (75) 1/5
Maria Olivera Paisano (86) 2/5
Vicente Caballero Mateo (81) 4/5
Joan Fernandez Escoda (76) 4/5
Antonia Marsal Curull (86) 9/5

Josep Cavllé amb Jéssica MArtínez (23/4)
Abel Castillo amb Maria José Cintas (23/4)

Parròquia de la Puríssima Sang
Nuclis familiars :		

S’han promès amor i fidelitat els
esposos:

SANTUARI DE MISERICÒRDIA:

1 de gener a 14 de juny del 2016

•

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

Jaume Català amb Noelia Barea (18/6)

Dades de CARITAS

Puríssima Sang

Casaments

PRIORAL DE SANT PERE APÒSTOL:

Francisco De Quer Blas (100) 26/5
Manuel Moreno Perea (85) 27/5
Umbelino Rodríguez Rodríguez (85) 27/5
Antonio Fernandez Molina (78) 28/5
Bernardo Martín Suárez (90) 29/5
Simó González Hurtado (81) 30/5
Salvador Ferrando Bardina (90) 9/6
Lluís Vallverdú Vallverdú (55) 3/6
Manuel Cantón Carmona (84) 9/6
Miquel Figuerola Saster (86) 12/6

•
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Les estadístiques parlen d’una realitat numèrica,
sempre freda. Tanmateix sota la neutra objectivitat dels números hi ha unes persones amb sentiments, il•lusions, angoixes, desesperances, amor.
El grup de voluntaris de Càritas voldria ser més
a prop de les persones per a poder-les escoltar,
parlar, acompanyar-les, atendre-les en l’àmbit
de les relacions humanes. És un objectiu que vol
aconseguir el voluntariat de les parròquies.

Tot allò que fem

Parròquies de Sant Pere i la Puríssima Sang

Paraules de comiat...
Era dissabte, dia 4 de setembre de 2014 quan un servidor va entrar de a participar de
l’activitat de les parròquies de Sant Pere i la Puríssima Sang de Reus com a vicari. Una tasca encomanada que espero haver complert com es mereixen aquestes dues parròquies
ja que durant aquests dos anys heu estat, juntament amb la parròquia de Sta. Maria de
Maspujols, la meva família.
És ben sabut per tots que els preveres som servidors de la Mare Església i que hem d’estar
disposats a anar a predicar i administrar els sagraments allà on més ho necessitin. És per
això que vull anunciar-vos que el nostre Sr. Arquebisbe properament m’enviarà com a
Rector a les parròquies de Cabra del Camp, Figuerola del Camp i el Pla de Santa María per
tal de seguir amb l’acompliment del meu ministeri sacerdotal.
Vull despedir-me de tots vosaltres donant-vos les gràcies per haver-me acollit a les vostres parròquies tal com ho
heu fet, m’hi he sentit un més de la comunitat. A partir d’ara us demano que pregueu per mi per ajudar-me en
aquest nou camí que encetaré.
Una abraçada ben forta a tots.
Mn. Jordi Sánchez-Pellicer
Vicari de les Parròquies de St. Pere i la P. Sang de Reus

Noticiari
FINAL DE CURS DE LA CATEQUESI
La catequesi parroquial ha finalitzat el seu curs. Els
passats dies 25, 26, 27 i 30 de maig ho celebràrem
amb l’alegria d’una etapa més acabada i una altra per
continuar en el nostre camí com a cristians.
Al voltant d’un berenar, infants i catequistes s’acomiadaven amb cants, pregàries i flors a la Mare del Cel
esperant retrobar-se el curs vinent.

EXCURSIÓ DE L’1 DE MAIG - JUBILEU AL SANTUARI
Les parròquies de Sant Pere i la Puríssima Sang
van fer la sortida de costum enguany ben a prop,
al Santuari de Misericòrdia, amb motiu de l’Any
Jubilar de la Misericòrdia. La sortida tenia dos
ritmes: un al matí, des de dos quarts de dotze,
pelegrinant a peu des de la Prioral fins al Santuari
i amb un dinar de germanor; i l’altre participant
únicament de l’Eucaristia de les 18’00h al Santuari.
Uns 100 feligresos de les dues parròquies vam
gaudir d’aquesta jornada de convivència i de
pregària a la nostra Mare.

Full informatiu Exsúltet 							
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FESTIVITAT DE SANT PERE APÒSTOL

Sant Pere 2015

Agenda juny i juliol
Festa Major de Sant Pere
A la Prioral de sant Pere:
-Dimarts, 28 de juny

A les 21:15h., pregària de Completes, presidida per Mn.Creu Sáiz Ruiz, Prior.
Amb el cant de l’himne de sant Pere, salms i els goigs al sant patró.
-Dimecres, 29 de juny

A les 10h i 12:30h, eucaristia en honor a Sant Pere.
A les 18:30h, solemne eucaristia, presidida pel Sr. Arquebisbe i concelebrada
pels diferents rectors de la ciutat.

Primeres comunions

Acabat el segon curs de catequesi de primera comunió, han participat en les
misses de primera comunió 91 nens i nenes. Els pares també han tingut l’oportunitat de seguir unes catequesis especials per a ells. Cada mes, mentre els
infants rebien la catequesi, els pares també reflexionaven sobre una temàtica
evangèlica adequada a ells. L’educació cristiana l’han d’impartir els pares. Per
això la parròquia els oferia ajuts catequètics.
Matriculació a la catequesi
Quan comenci el curs escolar s’obre el temps de les matrícules.
LLoc d’inscripció: C/ del Roser, 44, de 17´30h a 18´45h.

Horari del despatx Parroquial

L’entrevista
Qui ets ?
RR. de María Inmaculada Misioneras Claretianas. Vivimos en el Centro de Espiritualidad
María Inmaculada en la Calle Madre Antonia
París. 8 de Reus.
Quin servei fas ?
Voluntariado en el comedor de Cáritas; visita
a ancianos y llevarles la Comunión; catequesis
a niños discapacitados; grupos carismáticos y
otros..
Des de quan ?
La Casa fue fundada por la M. Mª Antonia París
en 1887. En principio fue casa de formación y
escuela de infantes. Después de 1939 se acogieron niñas de la Protección de Menores y escuela de infantes.
Per què ?
Desde 2013 es Casa de Espiritualidad para reuniones, encuentros y retiros., porque nuestro
Carisma nos pide “enseñar a toda criatura el
Evangelio del Señor haciendo fácil el camino”.
Además aquí está enterrada la M. Fundadora y
se ha organizado un Museo de la Congregación
que invitamos a todos a visitarlo.
Què és el que més t’agrada de la teva parròquia ? Per què ?
La organización y la preocupación por la formación
Com voldries que fos la teva parròquia ?
Más viva, con grupos más participativos.

SABIES QUE?

Les càritas de les parròquies de Sant
Pere i Pma.Sang tenen un projecte de
millorar l’atenció a les famílies que, degut a la crisi econòmica, són ateses pels
serveis de les nostres càritas parroquials. Per això s’està tramitant el lloguer
d’un local de 350 metres quadrats. Les
gestions estan molt avançades. Els
prop de 22 voluntaris que fan aquest
servei volen que les famílies puguin ser
acollides i servides tal com faria Jesús

Dimarts de 20:15h a 21:30h i dimecres de 11:30h a 13:30h

		Pàgina web de les parroquies: www.prioraldereus.com		
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