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PÒRTIC: PARAULES DEL NOU RECTOR
Déu vos guard.
Seré amb vosaltres, a les Parròquies de Sant Pare Apòstol,
la Prioral, i de la Puríssima Sang.
M’ajudareu!. Si us plau, hi compto!.
Des d’ara us ho demano i ho espero, també ho he demanat
als meus germans preveres que són a Reus, ens coneixem
de fa anys!, i ho vaig demanant a les comunitats de
religiosos i religioses a mesura que m’hi trobo.
Evidentment demano cada dia a Déu que acompanyi el
curs que comença i, amb el curs aquesta etapa que, per a
mi, serà nova.
Mare de Déu de Misericòrdia, acompanyeu-ho, com
sempre ho feu: “amb ulls d’amor”, que Jesús sigui sempre
la Paraula, el Camí i la Vida.
El testimoni de Sant Pere Apòstol i la memòria , ben viva,
de La Puríssima Sang de Nostre Senyor Jesucrist, amb
tot el significat, ens ajuden a saber-nos prop de Jesús, i
en pregària per tot el que significa el curs que comencem
i per conèixer la realitat del que s’hi viu, vosaltres ja la
coneixeu més que jo i ho compartirem.
No us sorprengui si, una de les primeres paraules que us
escric és: Preguem. Hi veig la raó més fonda de totes raons
que em porten a Reus i, sincerament, penso que és el que
té més sentit de tot el que puguem compartir. Com d’una
font se n’espera aigua, de la vida cristiana se n’espera que
la pregària porti a l’acció i totes les accions que puguem
preveure les visquem en pregària, en estreta relació amb
Jesucrist (Jn 4, 1-42).
Aquest començament del curs és de ple en l’Any Sant de la
Misericòrdia!: “Jesucrist és el ROSTRE DE LA MISERICÒRDIA”
(Butlla “Misericordiae Vultus”, convocant el Jubileu
extraordinari de la Misericòrdia, , 11 d’abril de 2015).
Reprendrem el camí de les nostres accions pastorals
volent identificar-nos amb la vivència mateixa de Jesús (Fil
2, 6-8), començarem el curs pastoral valorant el camí fet,
continuant-lo, amb l’Evangeli de sempre en temps nous,
l’ara i l’aquí de la ciutat, en treball coordinat a l’Arxiprestat

L’altaveu!

i en comunió a l’Arquebisbat, homes i dones, testimonis
d’Esperança (I Pe 3.15).
Als que integreu les Comunitats parroquials de Sant Pere
i de la Pma.Sang, el meu reconeixement més sincer. Com
als de casa us dic, ¡Fins aviat!. Des d’aquí i des del servei a
les Parròquies, on hi vindré en pocs dies, Déu vos guard a
tothom.
Mn.Creu Saiz, moltes gràcies pel teu molt bon servei
pastoral, prevere i amic. Gràcies, de tot cor pel teu
acolliment i per seguir amb nosaltres, al Santuari de la
Mare de Déu de Misericòrdia. Mn.Anton Roquer i Mn.Jordi
Sánchez, el meu reconeixement i Gràcies, també.
Mn.Anton, un plaer que, en aquesta etapa a la que m’he
referit, nova per a mi, hagis acceptat ser a Sant Pere i, amb
Mn.Víctor Mosquera, ajudar-nos per a un millor servei.
Gràcies.
El meu reconeixement a les comunitats de Religioses i
Religiosos i realitats pastorals que hi ha a les Parròquies
de Sant Pere i de la Pma.Sang, també a les entitats i
institucions que s’hi ubiquen, l’Evangeli és per a tothom.
Des d’aquesta realitat, pròxima i propera, que és la
Parròquia, a l’Arxiprestat: “toc, toc, toc” truco a la porta
de les parròquies, comunitats i serveis pastorals (Caritas
Interparroquial, diaca, etc.). Treballarem coordinats i
de conjunt. Ja abans de començar, gràcies pel vostre
acolliment. Als preveres que sou a la Residència de les
Germanetes dels Pobres, una abraçada molt forta.
I, tot plegat, des de la Parròquia de Sant Pau, on i amb qui
tantes coses ens hem dit i on en queden tantes per dir,
en l’amistat sincera, el record i la pregària, i encara des de
l’Arxiprestat de Tarragona Centre, Gràcies a Déu pel que
hem compartit, gràcies a totes les persones.
Cordialment,
Mn. Joan Anton Cedó Perelló,
Rector de les parròquies de Sant
Pere i la Puríssima Sang de Reus.

Donem la benvinguda a Mossèn Joan Anton Cedó Perelló. nou Rector de les nostres
comunitats parròquials de Sant Pere i la Puríssima Sang de Reus. BENVINGUT !
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Sant Pere
Baptismes
Han entrat a formar part de l’Església
els infants:
18 de juny
Joana Català Barea
19 de juny
Ainhoa Flores Triquell
Claudia Gomis Caballero
María Serrano Triquell
3 de juliol
Joan Plazas Gómez
Dereck Valiente Ramirez
Claudia Collado Sánchez
Montserrat Prats Oriol
16 de juliol
Abril Ribas Jimenez
17 de juliol
Amishaday Rubio Sarquero
7 d’agost
Ivan Fintor López
Ryan-Ayden Cherrez Vaca
Martín Aguicar Valentín
21 d’agost
Maria Gallego Vazquez

Difunts
Han nascut a la vida eterna els
membres de la nostra comunitat:
Maria Emmelia Vila Setó (60) 9/7
Teresa Ferré Monté (78) 10/7
Román Vega Berrio (86)5/8
Àngela Colomé Martí (86) 6/8
Enrique Velasco Perez (66) 8/8
M.Carme Murillo Vázquez (72) 14/8
Rosa Díaz Fernández (70) 18/8

Puríssima Sang
Baptismes
Han entrat a formar part de
l’Església els infants:

S’han promès amor i fidelitat els
esposos:

12 de juny
Natasha Henríquez Giménez
26 de juny
Nil Amate Campos
Xènia Agudo Vernet
10 de juliol
Paula Anglés Ortiz
24 de juliol
Júlia Parisi Espinosa
14 d’agost
Alba Asunción Cortés Soté
Arlet Guivernau Fernández
28 d’agost
Ignasi Magriñá Ortiz

PRIORAL DE SANT PERE APÒSTOL:

Difunts

David Nogué amb Alba Felip (24/6)
Juan Pradas amb Arantxa Ayllón (25/6)
Ernest Ribas amb Elisabet Jiménez (16/7)
Enrique Lupión amb Nerea Ramos (13/8)
Manuel Silvar amb Alícia Yeste (13/8)
Marcos Romero amb Isabel Espinar (3/9)

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

Casaments

SANTUARI DE MISERICÒRDIA:
Roger Calavia amb Irene Gomez (25/6)
Albert Jumilla amb Tamara Gómez (25/6)
Gerard Fuentes amb Maria Veronica (2/7)
Carlos Castro amb Núria Amador (2/7)
Antonio Ruiz amb Ana Belén Rodríguez (9/7)
Angel Mosquera amb Nuria Barreda (6/8)
Juan C. Portillo amb Sabina Roig (26/8)
Roh Heon amb Elena Pallejà (3/9)
Daniel Prieto amb Sílvia Moya (3/9)

Joan Basora Musté (83) 22/6
M. Encarnación García Sánchez (78) 22/6
Pilar Sarabia Sariñena (86) 28/6
Clara Caballero Guijon (65) 1/7
Juana Ferrer Lamiel (96) 4/7
Josep Roig Miró (87) 7/7
Concepción Alegre Romero (87) 7/7
Francisco Jurita Ruiz (89) 11/7
Claudi Gorga Figuerola (89) 15/7
Joaquín Ganga Quero (85) 17/7
Julian Arcediano Sánchez (77) 28/7
Teresa Gallart Pujol (82) 28/7
Juan Antonio Marchal Soto (63) 30/7
Antonio Teruel Trabalón (80) 3/8
Encarnación Arroyo Cabello (90) 8/8
Pepita Costea Mateu (81) 17/8
Dolores Castellano Gilabert (83) 21/8
Lluis Xifre Masip (85) 26/8

INFORME DEL MENJADOR SOCIAL
DE REUS GESTIONAT PER CARITAS
(Resum)
Aquests números correponen al primer
semestre de 2016
1. Recepció d’aliments.
A) En total s’han rebut 31.810 kg. d’aliments.
B) Donants: Mercadona (15.319 ), Banc d’aliments
(8.244), Donacions vàries (5.529), Compres pròpies
(773), Complements congelats (1.945).

2. Sortida d’aliments.
A) En total s’han entregat 25.374 kg. d’aliments.
B) Menús elaborats (8.624, Bosses aliments cap
de setmana (4.612), Entrega aliments parròquies
(9.930), Complements congelats (1.597), Residus
orgànics (1.611).

3. Recuperació d’aliments
Tenint en compte els 31.810 kg. d’aliments recuperats i els 1.611 kg generats com a residus
orgànics, el % de recuperació dels aliments del
menjador social és del 94,93%.

4. Àpats servits als menjadors socials.
A) Al menjador del C/ Bartrina: 5.259.
Al menjador del Barri St. Josep: 723.
B) Carmanyoles al C/ Bartrina: 9.406.
Al Barri St. Josep Obrer: 3.782.

Al darrera d’aquests números hi trobem persones. Persones que reben ajuda i persones
que voluntàriament col•laboren en la distribució d’aquests productes. A uns i altres gràcies.
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GRÀCIES Mn. CREU

SERENOR, ALEGRIA, AGRAÏMENT I ESPERANÇA
És molt saludable per a tots saber acceptar les limitacions que la vida t’imposa. Tu no hi pots fer quasi bé
res, només tenir cura de no fer nosa. Això no vol dir
que hagis de renunciar a tot. En la vida podem i devem
seguir servint als altres en aquells àmbits on hem actuat sempre: el món tan ampli i plural de les comunitats
parroquials.
Al acomiadar-me de les parròquies de sant Pere i de la
Pma. Sang ho vull fer amb serenor, alegria, agraïment i
amb esperança.
Amb serenor perquè he madurat interiorment la
renúncia al càrrec a l’arribar als setanta-cinc anys, i que
el Sr. Arquebisbe amb molt bon criteri de Pastor em va
acceptar.
Amb alegria perquè el Sr. Arquebisbe m’ha confiat la
responsabilitat de seguir servint la diòcesi en una parròquia molt estimada per mi, sant Vicenç màrtir de
Castellvell, i confiant-me també el servei pastoral del
Santuari de Misericòrdia.
Amb agraïment al Senyor per fiar-se de mi, pobre pecador. Amb agraïment a innombrables persones que
han col•laborat i col•laboren en les tasques pastorals de les comunitats parroquials de sant Pere i Pma. Sang.
Sense aquestes persones no s’haguessin portat a terme tants compromisos pastorals. Trenta-dos anys de ser al
davant d’aquestes parròquies han marcat la meva vida i la de moltes persones. A totes he procurat estimar-les.
Amb esperança perquè la vida segueix oferint-me una nova etapa, més madura, més serena, més reflexiva i, a
la vegada, també encara molt il•lusionada.
Crec sincerament que aquest comiat és una oportunitat que em dóna Déu per a demanar perdó per no haver
donat la talla que Ell “esperava” de mi. Per a demanar perdó a aquelles persones que, sense voler, hagi pogut
ofendre o defraudat en les seves expectatives sobre la meva persona.
Per acabar dos precs: acolliu al nou rector com si acollíssiu a Crist. I pregueu pels capellans perquè siguem
fidels a Jesucrist i a les comunitats parroquials.
Mn. Creu
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Agenda setembre
Dia 5, dilluns, a 1/4 de 9 del vespre, reunió dels consells
parroquials de sant Pere i Pma. Sang al C/ de l’Abadia, 2.

!

Dia 12, dilluns, a 1/4 de 9 vespre, reunió de catequistes al C/ del Roser, 44.
Dia 17, dissabte, a 2/4 de 8 del vespre, Celebració de l’Eucaristia
presidida pel Sr. Arquebisbe a la Prioral. Donarem la benvinguda al
nou Prior, Mn. Joan Anton Cedó, i comiat de Mn. Creu i Mn. Jordi.
Dia 18, diumenge, a les 8 del vespre, concert d’orgue a la Prioral.
Dia 24, dissabte, a 2/4 de 7 de tarda, missa de vigília a la Prioral. A 2/4
d’onze nit, Rosari de torxes cap al Santuari.
Dia 25, diumenge, Festa de la Mare de Déu de Misericòrdia.
Les misses se celebren al Santuari: a les 7, 8, 9. A les 11 solemne missa
concelebrada, presidida pel Sr. Arquebisbe. A la tarda, a 2/4 de 6, rosari; a
les 6, missa. (Nota: no hi haurà celebració de misses ni a la Pma. Sang ni a la
Prioral).
Dia 26, dilluns, a 2/4 de 9 del vespre, reunió de pares dels nens de primer
curs de catequesi de primera comunió, al C/ del Roser, 44.
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L’entrevista
Qui ets ?
Mª Jesús Alvarez Fuentefria, visc a Reus des de
l’any 1990. Sóc sagristana a la P. Sang i a Sant
Pere.
Quin servei fas ?
Sóc sagristana i faig catequesi de primera comunió.
Des de quan ?
Sagristana des de l’octubre del 2011 a la P. Sang
i des de l’octubre de 2012 a Sant Pere.
La catequesi vaig començar a fer-la l’ any 2010
Per què ?
En motiu de la jubilació de l’ Ester, que havia
estat durant més de 25 anys la sagristana de la
P. Sang, em vaig oferir a Mn. Creu per si podia
fer-ho jo, i ell em va acceptar. Un any més tard
se’m demanà si volia fer-ho també a Sant Pere.
Què és el que més t’agrada de la teva parròquia ? Per què ?
La varietat de gent que hi ha en les dues parròquies, diferents caràcters, tarannàs ....
Perquè m’han fet créixer i madurar com a persona
Com voldries que fos la teva parròquia ?
Més oberta als adolescents i joves de les nostres parròquies; fer que es trobin necessaris.

Dia 28, dimecres, a 2/4 de 9 del vespre, reunió de pares dels nens de segon
curs de catequesi de primera comunió, al C/del Roser, 44.

INSCRIPCIONS A LA CATEQUESI
INSCRIPCIONS A LA CATEQUESI
DE PRIMERA COMUNIÓ
Nens i nenes de segon de primària.

INSCRIPCIONS A LA CATEQUESI
DE CONFIRMACIÓ
Nens i nenes de 3er. d’ESO

DIES: del dia 12 de setembre al 16 i del 19 al 23.
LLOC: C/ del Roser, 44.
HORARI: de 17’30h a 18’45h.
Horari del despatx Parroquial

SABIES QUE?

Durant els mesos de juny a setembre es
manté oberta la Prioral gràcies a una
subvenció d’Informació i Turisme. Al
llarg dels mesos de juny, juliol i agost
han visitat la Prioral 31.484 persones.
L’entrada a la Prioral és gratuïta.
Des del mes d’octubre fins al final de
maig la Prioral està oberta dues hores
al matí i dues hores a la tarda gràcies als
voluntaris que fan aquest servei. La responsable de coordinar aquest servei fa
una crida a aquelles persones que podrien fer aquest servei de voluntariat.

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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