
PÒRTIC: NADAL!

L’altaveu!

“El poble que caminava en la fosca ha vist una gran 
llum; una llum ha resplendit per als qui vivien al país 
tenebrós” (Is 9,1)

Nadal és veu que crida des de la vida dels que, com 
Maria i Josep, busquen “casa”: Des d’inicis d’aquest 
any molts milers de persones han mort creuant 
el Mediterrani buscant “casa”, també aquí, moltes 
persones viuen la “vulnerabilitat” del seu dia a dia… 
Caritas ens ho recorda en la seva Campanya, també 
les entitats més directament implicades en projectes 
que acompanyen aquestes situacions i el que es 
deriva de l’acció social en el seu conjunt. Sempre, 
però més que mai aquests dies cal obrir els ulls, l’oïda, 
el cor,… i viure-ho, fidels a l’Evangeli.

I Nadal també anunci:  “--Glòria a Déu a dalt del cel, i a 
la terra pau als homes que ell estima” (Lc 2,14).
Des de fa anys existeix un projecte  internacional: 
“La Llum de la Pau de Betlem”, te el seu origen en 
un Grup d’Escoltes i Guies d’Àustria, una experiència 
fonda d’Església que celebra el Nadal i s’hi prepara: 
Es tracta d’una flama que encenen a Betlem, i des 
d’allà l’escampen arreu del món, i organitzadament, 
simbolitzant la pau que esperem que arribi a tots els 
racons del nostre planeta. Aquest any, a Catalunya, 
l’acte central de rebuda de la Llum de la Pau de Betlem 
serà a la Plaça de la vila de Sant Celoni, el diumenge, 
11 de desembre, III d’Advent, a les 17:00h. 

A l’Arquebisbat de Tarragona, i amb el lema “per un 
MAR DE PAU”, la “Llum de la Pau de Betlem” es rebrà, en 
Vetlla de pregària i Trobada Diocesana, el divendres, 
dia 16 al vespre, a Sant Pere i Sant Pau (Tarragona) 
i ho convoca la Delegació diocesana de Pastoral de 
Joventut, fent als Grups de Joves la proposta de que 
la Llum (Jesucrist) s’escampi.
Hem escoltat aquesta proposta i intentarem ser-hi, 
els joves que són als nostres Grups encendran amb 
la “Llum de la Pau de Betlem” el ciri del IV Diumenge 
d’Advent i “Per un MAR DE PAU” serà la pregària.

Un NADAL PLE DE PAU! 

Un Feliç Nadal!

Mn. Joan Anton Cedó Perelló, 
Rector de les parròquies de Sant Pere 
i la Puríssima Sang de Reus.

L’arquebisbe de Tarragona, Mons. Jaume Pujol Balcells, ha ordenat 
prevere Mn. Víctor Mosquera Ramos, vicari de les nostres parròquies, 
aquest diumenge, dia 20 de novembre, a la Catedral de Tarragona. 
Nombrosos familiars, amics, companys seminaristes, preveres i fidels 
de les parròquies van acompanyar-lo  en aquest dia tan significatiu.   
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Les nostres comunitats

Noticiari

fem balanç

Presidint el Sr.Arquebisbe, Mons.Jaume Pujol, el dia 3 de desembre, dissabte, i a l’Eucaristia del II Diumenge d’Ad-
vent, va celebrar-se la Confirmació de 8 joves i 5 adults.

La confirmació culmina el bateig i ens dóna la força per viure la fe amb fortalesa en el dia a dia i en el nostre món. 
Felicitem-nos!

Algunes opinions, a les Parròquies de Sant Pere i la 
Puríssima Sang:

- “Una bona notícia per a les Parròquies i l’Arxiprestat, 
Jesús ens posa al costat qui ha decidit seguir-lo,            
estimar-lo.”
-”Serà col.laborador en el creixement de la nostra Fe, 
ajudarà als infants i als joves. Gràcies a Déu.”
-”Ajudarà als altres preveres que són a Reus i, junts, 
ens faran costat.”
-”El Sr.Arquebisbe deu estar molt, però que molt    
content...”
-”Penso en com ho viu la seva família.”

El Diumenge a la tarda, hi erem, hi havia persones 
de l’Arxiprestat (sobretot de la pastoral de joventut,      
sector pastoral al que Mn.Victor s’hi dedica més) i de 
les Parròquies de Sant Joan Baptista, on hi va ser de 
seminarista i diaca, i de les de Sant Pere i la Puríssima 
Sang, on és vicari des d’aquest curs.

Gràcies a Déu i Felicitats.

CONFIRMACIONS A LA PRIORAL

ORDENACIÓ PRESBITERAL DE MN. VICTOR MOSQUERA RAMOS, VICARI DE LES NOSTRES PARRÒQUIES

Sant Pere
Baptismes
Han entrat a formar part 
de l’Església els infants:

6/11
Albert Sardà MArtorell
Nerea Mendez Garrido

20/11
Aleix Rubio López
Lucas Ramos Ayala
Daniel Rubio López
Iris Rubió Lopez
Naiara Pozuelo Ramos

Matrimoni
S’han promès amor i fidelitat els
esposos:
Diego Soria  amb M. José Minguez (12/11)

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

Francisco Riquelme Ramos (88) 10/10
Eugènia Solonellas Pallejà (82) 18/11

Puríssima Sang
Matrimoni
S’han promès amor i fidelitat els
esposos:
Xavier Martorell amb Lourdes Vallinoto 
(12/11)

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

Manuel de la Vega Martinez (97) 9/11
M.Cristina Vicioso López (55) 10/11
Llorenç López Ripoll (70) 13/11
Fina Jordán Márquez (78) 15/11
Carme Roch Vernet (80) 16/11
Sandra Galarza Paz (48) 17/11
Manuela Molina Esquinas (77) 18/11
Ramona Solonellas Palleja (77) 20/11
Pepita Balaña Mateu (85) 21/11
Josefina Ferré Rodriguez (59) 23/11
Joan Frances Subirana (96) 27/11



Parròquies de Sant Pere i la Puríssima Sang

fem balanç
L’ANY SANT AL SANTUARI DE MISERICÒRDIA.

A pocs dies d’haver-se tancat les “Portes Jubilars” 
nosaltres, com a homes i dones que som, no podem pas 
defugir de fer balanços, de posar xifres i relacionar tot 
allò que al llarg d’aquest Any Sant s’ha esdevingut en 
genèric o bé en un lloc concret la qual cosa, a nivell de 
revisió per tal de poder-ne tenir una visió global i, ara ja, 
acurada, és força bo.

Per tant, es pot dir que el nostre Santuari, el Santuari de 
la Mare de Déu de Misericòrdia, ha estat un dels que més 
pelegrins ha rebut, per no dir el que més, en l’especificitat 
de veritables pelegrinatges i no pas com a visites 
culturals o turístiques que en molts llocs comptabilitzen 
o han comptabilitzat distorsionant, així, la realitat.

Així, des de Coordinació s’ha gestionat i efectuat la 
rebuda de gairebé 12.000 pelegrins integrats en 101 
grups provinents de les Diòcesis de Tarragona, Barcelona, 
St. Feliu de Llobregat, Terrassa, Lleida, Tortosa, Madrid, 
Zaragoza, Huesca i Sevilla.

El nombre d’integrants dels pelegrinatges ha estat molt 
distint, ja que s’han acollit grups de caire familiar, entre 
10 i 15 persones, o d’àmbit escolar, La Salle-Reus, que 
han depassat els 1000 integrants (alumnes i professors), 
atesos en diferents torns per qüestions d’espai de la nau.
Com a curiositat esmentar que en un mateix matí de 
dissabte es van atendre 3 grups alhora, l’un a la nau 
central (Eucaristia i confessions), l’altre a l’altar lateral del 
Cambril (Eucaristia) i un tercer participava d’una xerrada/
col•loqui a la sagristia vella que, per aquest Any Sant, s’ha 
habilitat com a sala multifuncional (xerrades, pic-nics i/o 
vestidor ). També al llarg de l’Any Sant, alguns dissabtes, 
s’han rebut tres pelegrinatges al matí i dos a la tarda.

S’ha comptat amb la presència, encapçalament i 
presidència ben assídua del nostre Sr. Arquebisbe, 
Monsenyor Jaume Pujol Balcells; del Bisbe de St. Feliu 
de Llobregat Monsenyor Agustí Cortés; del Cardenal-
Arquebisbe emèrit de Barcelona Monsenyor Lluís 
Martínez Sistach; del Vicari General de la Diòcesi, 
Mn. Joaquim Fortuny Vizcarro; Vicaris Episcopals; 
Arxiprestos, d’entre els quals destacar a Mn. Creu Sáiz, 
Arxiprest-Prior (Reus) fins al 17 de setembre 2016 i a 
Mn. Joan Anton Cedó, Arxiprest-Prior (Reus) des del 
mateix 17 de setembre; del Responsable/Director dels 
Oblats de Montserrat, P. Jordi Castanyer; Rectors de les 
Parròquies de la nostra Ciutat i, evidentment, de moltes 
altres localitats; Superiors i Superiores de diferents 
Congregacions i Ordes religioses,...

Ara bé, altra cosa és intentar posar numerals als fruits 
que cadascun dels pelegrins i la societat en general 
n’han extret de llurs visites/pelegrinatges al Santuari i 
la possible consolidació en el futur. I això, evidentment, 
només Déu ho sap. Els mitjans s’hi han posat, s’han creat 
espais de pregària, reflexió i contemplació, exposició del 
Santíssim Sagrament, confessions, Sant Rosari i Pregària 
de Vespres tots els dissabtes, al Santuari; d’acollida els 
dimecres i dissabtes, matí i tarda (Santuari); Pregària 
de Vespres tots els dimecres, també al Santuari; temps 
d’escolta de la Paraula de Déu, Confessions i Eucaristia 
tots els dijous, a la Prioral; s’han iniciat apropaments 
intereligiosos; conferències formatives... També es va 
intensificar la crida del Sant Pare “24 hores per al Senyor” 
que aquest Any ha tingut una durada real de tota una 
jornada, nit inclosa; s’ha promogut una campanya de 
sensibilització en favor de la Fundació “Josep Pont i Gol” 
a la qui com a deixa d’aquest Any de la Misericòrdia 
se li lliuraran tots els donatius i aportacions fetes pels 
diferents col•lectius de pelegrins i el muntant de les 
“Attetestios” expedides.

En definitiva, doncs, s’ha procurat que aquest Any, 
aquesta oportunitat de redreçament impulsada pel 
Papa Francesc, faci adonar que la nostra vida, la vida 
del cristià, ha de ser sempre “ad extra”, de cors oberts i 
misericordiosos vers tots els germans, encar que als 
ulls del món les “Portes” significades i significants hagin 
tingut una finitud en la temporalitat.

                                                                                         
Mn. Estanislau Figuerola, diaca
Coordinador de l’Any Sant de la Misericòrdia 
a l’Arxiprestat de Reus



                                Parròquies de Sant Pere i la Puríssima Sang

Solemnitat de la Immaculada 
Dia 7 de desembre: 18:30 (Sant Pere)
Dia 8:8:30- 11:30 (La Puríssima Sang)12:30 -19:00 (Sant Pere)

Dia 16 de desembre - RECÉS D’ADVENT
De les 17:00 a les 20:00 Recés interparroquial d’Advent, a la Parròquia de Crist 
Rei.Un espai i un temps per a la pregària, des del silenci, la pau i la concentració, 
un temps de trobada amb Déu.

Dia 21 de desembre 
Dimecres: Celebració Comunitària de la Reconciliació 20:00 (Sant Pere) 
[No hi ha celebració de l’Eucaristia, a les 19:30, a La Puríssima Sang]

Vigília de Nadal 
Missa vespertina de la vigília:18:30 (Sant Pere)
Missa de Mitja nit (Missa del Gall): 24:00 (Sant Pere)

Dia de Nadal:
8:30 i 11:30 (Puríssima Sang)
12:30 (Sant Pere) [No es celebra la missa de les 19:00]

Sant Esteve 
12:00 (Sant Pere)

Dia 30 (La Sagrada Família) 
9:00 (Sant Pere)
19:30 (La Puríssima Sang)

Dia 31 (Cap d’Any):
18:30 (Sant Pere)

Dia 1 de gener (Solemnitat de Santa Maria Mare de Déu):
8:30 i 11:30 (Puríssima Sang) - 12:30 i 19:00 (Sant Pere)

Dia 5, (Vigília de l’Epifania)
18:30 (Sant Pere)

Dia 6 de gener (Epifania del Senyor):
8:30 i 11:30 (Puríssima Sang)
12:30 i 19:00 (Sant Pere)

Dia 7, dissabte:
18:30 (Sant Pere)

Dia 8 de gener (Baptisme del Senyor):
8:30 i 11:30 (Puríssima Sang)
12:30 i 19:00 (Sant Pere)
A La Catedral (Tarragona), Missa Pontifical de la Festa, amb celebració de la 
Confirmació i d’aniversari del Matrimoni (Cal haver avisat): 11:00

Agenda desembre i gener

Horari del despatx Parroquial
Dimarts de 20:15h a 21:30h i dimecres de  11:30h a 13:30h
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Des de fa una colla d’anys a les nostres 
parròquies rifem d’una esplèndida cis-
tella de Nadal.  

El sorteig es fa a l’acabar la missa del 
Gall, i el que es recull per la venda dels 
números es destina a algun dels project-
es parroquials.

SABIES QUE?

L’entrevista
Qui ets ?
Soc Vicens Xavier Just, Clavari de la Reial Con-
gregació de la Puríssima Sang de NSJ de Reus.

Quin servei fas ?
Presideixo la Junta de Govern i  la Congregació, 
fomentem la devoció al Sant Crist de la Sang i 
a la Mare de Deu de la Soledat, mantenim el 
temple i instal•lacions,  organitzem principal-
ment els actes de Setmana Santa i de l’activitat 
parroquial

Des de quan ?
Vaig prendre possessió del càrrec el passat mes 
de juny de 2016 després de portar deu anys a 
la junta de govern. Sempre he estat vinculat 
donat que quan vaig néixer  els meus pares em 
van fer congregant, vaig ser batejat a La Sang i 
ja al 1995 vaig entrar a formar part en una de 
les juntes de la Casa.

Per què ?
Per devoció al Sant Crist, per tradició familiar, 
per servir a la Congregació i per l’element re-
ligiós cultural i tradicional.

Què és el que més t’agrada de la teva par-
ròquia ? Per què ?
Es difícil no dir mes d’una cosa,  però me im-
pressiona veure com la devoció al Sant Crist un-
eix a persones tan diverses i de totes les edats, 
fins i tot atrau molta gent que no es considera 
religiosament practicant, es un mitja per divul-
gar la nostra fe. 


