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PÒRTIC: PER PENSAR-HI I ACOMPANYAR-HO EN LA PREGÀRIA
Déu vos guard!
Ha començat el curs, el 2016-2017!... Iniciem, també,
l’Any Litúrgic: L’Advent cristià, ens mou a fer lloc
perquè Jesús pugui introduir-se més plenament
en les nostres vides. El necessitem. L’esperem! (el
Diumenge 27 de novembre en serà al I Diumenge).
El diumenge, dia 20, a la Catedral, el Sr.Arquebisbe,
Mons.Jaume Pujol, ordenarà de prevere a Mn.Víctor.
L’Església diocesana que el crida i acull la seva
resposta, ell que respon: «Sí, ho vull fer amb l’ajuda
de Déu». Hem de pensar-hi molt! i acompanyar-lo
(acompanyar-nos!) en aquesta pregària. Cert que el
felicitem, però cal que “ens felicitem!” i donem gràcies
a Déu pensant què ens diu Jesucrist a través de
l’Ordenació de Mn.Víctor.
El mateix diumenge, 20 de novembre, el Papa
Francesc clausurarà l’Any Sant de la Misericòrdia.
Nosaltres l’acompanyem en comunió i pregària, el
diumenge, dia 13 de novembre, a la Catedral, presidint
l’Arquebisbe, Mons. Jaume Pujol, i a l’Arxiprestat de
Reus, el diumenge dia 6: L’Eucaristia del matí va ser
presidida pel Sr.Cardenal de Barcelona, Mons. Lluís
Martínez Sistach que s’hi va fer present, peregrinant al
Santuari i cantant el Cor Pradescor, a la tarda, amb les
Vespres va ser la darrera convocatòria de l’Arxiprestat
al Santuari. Gràcies a Déu per tot el que aquestes
darrers dies és memòria ben viva de tot aquest Any
(8 de desembre de 2015 – 20 de novembre de 2016).

El Consell de Pastoral Parroquial és expressió de la
corresponsabilitat en la vida de la Parròquia (en el
nostre cas de la Parròquia de Sant Pere –Prioral- i la
Parròquia de la Puríssima Sang), on la sintonia
per ajudar-nos a viure fidels a l’Evangeli, comunitat
oberta, acollidora, evangelitzadora i missionera. La
Reunió del dilluns, dia 21 de novembre ens ajudarà
en aquest impuls pastoral.
La Iniciació Cristiana: “Aneu, doncs, a tots els pobles
i feu-los deixebles meus, batejant-los en el nom
del Pare i del Fill i de l’Esperit Sant i ensenyant-los a
guardar tot allò que us he manat. Jo sóc amb vosaltres
dia rere dia fins a la fi del món” (Mt 28, 19-20).
Parròquies que acullen i acompanyen, “amb el
dinamisme de sortida que Déu vol provocar en els
creients” (Papa Francesc, núm. 19-20; “La Joia de
l’Evangeli”). I el dia 3 de desembre, la celebració de la
Confirmació a les nostres Parròquies.
Ens hi trobarem.
Cordialment
Mn. Joan Anton Cedó Perelló,
Rector de les parròquies de Sant Pere
i la Puríssima Sang de Reus.

L’altaveu!
El proper diumenge dia 20 de novembre a les 18:00h
a la Catedral de Tarragona, el Sr.Arquebisbe de
Tarragona ordenarà prevere de la nostra Església al
diaca Mn.Victor Mosquera Ramos que està servint les
nostres parròquies.
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Sant Pere
Baptismes
Han entrat a formar part de
l’Església els infants:
18 de setembre
Eydan Gibert Martinez
Erik Faasch Medina
Lucia Escobar Medina
Angel Kihlberg Koyama
Valeria Benega Garcia
Daniel Romero Rojals
2 octubre
Marc de Roguette Barberà
16 d’octubre
Enzo Clavijo Mogro
Gonzalo Ortiz Furado

Casaments

S’han promès amor i fidelitat els
esposos:
PRIORAL DE SANT PERE APÒSTOL:

Puríssima Sang
SANTUARI DE MISERICÒRDIA:
J.Miquel Gilabert amb Carmen Agustín (9/9)
Javier Bernal amb M. Carmen Gómez (10/9)
Gerard Tabunsca amb Ana Maria Dragoi (10/9)
Oriol Chiez amb Tania Perez (17/9)
Marc Castells amb Àngels Amenós (17/9)
Cristopher Montero amb Carolina Estradera
(17/9)
Sergio Romero amb Vanesa Torres (18/9)
Pere Domènech amb M. Tatiana Clemente (23/9)
Ricardo Belda amb Marta Pont (1/10)
Luís Gomez amb Beatriz Valero (8/10)
Jose Manuel Domene amb Laura Morales (8/10)

Han entrat a formar part de
l’Església els infants:
11 de setembre
Marta Gonzalez Pinto
Alan Gonzalez Rodriguez
Edurne Sánchez Vera

Casaments

S’han promès amor i fidelitat els
esposos:

Difunts

Miguel Angel Canales amb Marta Sans (1/9)
J.Javier Corbacho amb Miriam Castaño (10/9)
David Villar amb Isabel Pallejà (30/9)

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

Difunts

Joan Maria Morató Barrabeig (79) 16/9
Josep Maria Prats Morgadas (73) 28/9
Demetri Bueso Reviejo (83) 15/10

Cristomar Poveda amb Estefania Bel (1/10)
Marc Sedó amb Anna Piqué (15/10)
David Miralles amb Vanessa Ramos (15/10)

SENYOR,
A QUÍ HEM
TENIU!
El proper 20 de novembre a les 18.00h seré ordenat prevere a la Catedral de Tarragona. Un germanet
vostre en Jesucrist, serà configurat a Ell per servir-vos
a vosaltres, per servir l’Església que peregrina a Reus.
Des del setembre pertanyo a dues noves famílies, la
de la parròquia de st. Pere i la de la parròquia de la
Puríssima Sang. Com bé sabeu les famílies es recolzen
mútuament, per això us demano que aquell dia, si podeu, m’acompanyeu amb la vostra presència i la vostra
pregària. Vostre en Crist,
Mn. Víctor Mosquera Ramos.

Baptismes

Han nascut a la vida eterna els
membres de la nostra comunitat:
Rosa Vendrell Olivé (85) 5/9
Concha Martínez Navarro (86) 9/9
Fausto Llurba Barrufau (88) 24/9
Gregorio Jurado Cárdenas (94) 15/9
Cristin Rodriguez Basolo (92) 25/9
Maria Rosa Batet Mussous (81) 2/10
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Noticiari
EUCARISTIA D’INICI DE CURS DE LA CATEQUESI PARROQUIAL
El passat diumenge 23 d’octubre a la nostra Prioral,
vam celebrar l’Eucaristia amb la què iniciàvem plegats
l’inici del curs de la catequesi parroquial. A la celebració
van participar els nens i nenes de la catequesi acompanyats dels seus pares i de les seves catequistes. Dintre
la celebració es va fer l’enviament de les catequistes a
fer la seva missió d’anunciar la fe en nom de l’Església i
de la parròquia.

PARTICIPACIÓ EN EL JUBILEU DE LES CATEQUISTES
Convocats per la Delegació diocesana de Catequesi,
els catequistes de la diòcesi, i un bon nombre les catequistes de les nostres Parròquies, es van congregar al
Santuari de la Mare de Déu de Misericòrdia de Reus.
Després d’una xerrada de Mn Josep Mateu sobre “un
catequista de misericòrdia” (cinc propostes) van anar
pelegrinant fins el Santuari on, el Sr. Arquebisbe, els
va acollir a la Porta Santa del Santuari i va presidir
l’Eucaristia.

EL CARDENAL SISTACH PEREGRINA AL SANTUARI DE MISERICÒRDIA
El passat diumenge dia 6 de novembre a les 11’00h, El
Cardenal Lluís Martínez Sistach, va presidir l’Eucaristia
al Santuari i va guanyar el Jubileu de la misericòrdia al
Santuari. Es va mostrar content de poder unir-se una
vegada més a la pregària dels reusencs i retornar al
Santuari. Tot seguit va presidir la presentació dels infants a la Mare de Déu de Misericòrdia.

VESPRES SOLEMNES AL SANTUARI
El passat diumenge dia 6 a les 17’30h
al Santuari de Misericòrdia, Mn.
Joan Antón Cedó, prior-arxiprest, va
presidir les Vespres, un dels darrers
actes de l’Any Sant de la Misericòrdia al
Santuari abans de la seva
cloenda,
diocesana (13 de novembre) i de tota
l’Església (20 de novembre).
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PREGÀRIA DEL SANT PARE FRANCESC AMB MOTIU DE LA

L’entrevista

53ª JORNADA MUNDIAL DE PREGÀRIA PER LES VOCACIONS

Pare de misericòrdia, que heu lliurat el
vostre Fill per la nostra salvació i ens
sosteniu contínuament amb els dons del
vostre Esperit, concediu-nos comunitats
cristianes vives, fervoroses i alegres, que
siguin fonts de vida fraternal i que despertin entre els joves el desig de consagrar-se
a vós i a l’evangelització. Sosteniules
en la comesa de proposar als joves una
catequesi vocacional adequada i camins
de consagració especial. Doneu-los saviesa per al discerniment necessari de les
vocacions de manera que en tot brilli la
grandesa del vostre amor misericordiós.
Que Maria, Mare i educadora de Jesús, intercedeixi per cada una de les comunitats
cristianes, per tal que, havent esdevingut
fecundes per l’Esperit Sant, siguin font de
vocacions autèntiques al servei del poble
sant de Déu.

CADENA DE PREGÀRIA
PER LES VOCACIONS

PREGA 1 HORA
PER LES VOCACIONS

1, 11 i 21 de Novembre
Info:

www.cadenadepregaria.cat
pastoralvocacional@arqtgn.cat
639 442 033
Indica dia i hora
a la qual t'afegeixes a la cadena

Què és la cadena de
pregària per les vocacions?

Delegació de Pastoral Vocacional
Arquebisbat de Tarragona

Cada mes de novembre les 10 diòcesis amb seu a
Catalunya fem una cadena ininterrompuda de 720
hores de pregària per les vocacions al matrimoni,
al sacerdoci i a la vida religiosa.
Necessitem que parròquies, famílies cristianes,
comunitats religioses i persones particulars us
uniu a la nostra cadena oferint una hora de
pregària per les vocacions. Podeu fer la pregària a
qualsevol hora del dia i a qualsevol lloc on us vagi
bé oferir-la. Comunica'ns el dia i la hora que et va
bé a pastoralvocacional@arqtgn.cat
o trucant al 639 442 033.

Agenda novembre
Dies 1,11 i 21 Cadena de Pregària per les Vocacions [Diocesà]
Dia 3: Preparació de temes (Catequesi d’infants - 1r. Curs) [Arxiprestal]
Dia 6: A l’Arxiprestat de Reus, celebració de l’Eucaristia i pregària de Vespres,
en la Clausura de l’Any Jubilar de la Misericòrdia.
Dia 10: Preparació de temes (Catequesi d’infants -2n Curs) [Arxiprestal]
Dia 17: Catequesi per preparar la Celebració del Sagrament de la Confirmació [Adults]
Dia 20: A l’Arquebisbat, Celebració de l’Eucaristia, en la Clausura de l’Any
Jubilar [Diocesana]
Dia 20: Ordenació de prevere, de Mn.Victor Mosquera, a la Catedral de
Tarragona a les 18:00h.
Dia 21: A l’abadia, reunió del Consell de Pastoral Parroquial
Començament de Curs per la Catequesi d’Adults, Grups parroquials
de la Legió de Maria i Assemblees Familiars.

Qui ets ?
Hem dic Salvador Cabré i sóc membre de la
comunitat parroquial de Sant Pere Apòstol.
Quin servei fas ?
Sóc membre del Consell Parroquial i president
de la Confraria de Sant Pere Apòstol de Reus,
les activitats de la qual van molt lligades a la
nostra parròquia ja que la Confraria col•labora
en molts dels actes del calendari litúrgic:
Advent, conferències quaresmals, vetlla
pasqual, entre d’altres.
Des de quan ?
Vaig entrar a formar part de la Confraria fa
uns 30 anys i després d’un temps vaig entrar
a participar d’una manera més directa de les
activitats parroquials.
Per què ?
Pel fet de tenir la Confraria la seva seu a
la Prioral vam creure oportú i necessari
involucrar-nos a la Parròquia.
Què és el que més t’agrada de la teva parròquia ? Per què ?
La diversitat de grups que la conformen
perquè donen una vitalitat necessària en
l’esdevenir de la comunitat.
Com voldries que fos la teva parròquia ?
Hem de procurar tots que sigui més propera a
la societat actual.

SABIES QUE?
A la passada diada del DOMUND
les nostres comunitats parroquials
van recollir 1.200 euros que es faran
arribar a les comunitats cristianes i
els seus missioners/es.
Moltes gràcies !!!

Horari del despatx Parroquial

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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