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Déu vos guard,

La fe i la cultura estan en estreta relació, convivint. Aquesta 
convivència ve de lluny i cal cuidar-la com es mereix. 

Nosaltres mateixos «som pols de la terra (cf. Gn 2,7). El 
nostre cos està constituït dels mateixos elements del 
planeta, el seu aire és el que ens dóna l’alè i la seva aigua 
ens vivifica i refà».

Ser «capaços de superar l’individualisme, un estil de 
vida alternatiu i un canvi rellevant en la societat» (Carta 
Encíclica, núm. 208), vet aquí la qüestió i en poques 
paraules, el marc que ha d’inspirar les nostres accions 
aquest 2017, en què Reus és Capital de la Cultura Catalana.

Pel que fa a la vida de les nostres parròqies, cal  posar 
ènfasi que el proper dissabte, 27 de maig celebrarem 
l’assemblea parroquial de les Parròquies de Sant Pere 
Apòstol i de la Puríssima Sang.

-Per ser més conscients d’allò que es fa a la nostra 
parròquia: sagraments, pregàries, catequesis i grups de fe, 
pastoral de joventut,  Càritas, visita als malalts i gent gran, 
etc.

-Per escoltar-nos els uns als altres i així poder conèixer-nos 
mes bé.

-Per proposar tot el que es vulgui sobre la comunitat (més 
autèntica), l’evangelització, la missió (més cap enfora), etc.

-Per comprometre’ns més i més en tot el que calgui per 
anar endavant en el nostre esperit de vida cristiana.

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

L’altaveu!
VETLLA ARXIPRESTAL DE PENTECOSTA

Totes les Parròquies de l’Arxiprestat, el   proper 
disabte 3 de juny a les 22:00h a la parròquia de 
Sant Joan: “Homes i dones nous, renovats pel foc 
de l’Esperit”.

A les 18:30h celebrarem la 
missa a la Prioral i, en acabar, 
a les 19:30h començarem 
l’assemblea parròquial (a la 
Capella de la Mare de Déu dels 
Dolors).

És molt important fer comunitat 
però el que ho és encara més és 
sentir-se comunitat.

 -Per ser i fer comunitat sempre 
en camí cap a una comunió més 
amplia i més aprofundida.

“Lloat sigueu, Senyor meu”  
és el títol de l’Enciclica del 
Papa Francesc que pren 
el nom de la invocació 
de Sant Francesc d’Assís: 
«Lloat sigueu, Senyor meu»,  
recordant que en el Càntic 
de les criatures, la terra, la 
nostra casa comuna, «també 
és com una germana, amb 
qui compartim l’existència, i 
com una mare bella que ens 
acull entre els seus braços».



Full informatiu Exsúltet

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

6 de novembre
Pol Busquets Borràs
Albert Sardà Martorell
Nerea Mendez Garrido

20 de novembre
Aleix Rubio Lopez
Daniel Rubio Lopez
Iris Rubio Lopez
Lucas Ramos Ayala
Naiara Pozuelo Ramos

18 de desembre
Carlos Ferreras Bonet

7 de gener
Edgar Sellés Lorenzana
Ariadna Sellés Lorenzana

8 de gener
Mariela Arrabal Gas
Bruno Arrabal Gas

5 de febrer
Miquel Fernández Gates
Valentin Barciagalupi Juárez

16 d’abril 
Berta Sebé Guarque
Carlota Guarque Sahín

Casaments
S’han promès amor i fidelitat els
esposos:

PRIORAL DE SANT PERE APÒSTOL:
Diego Soria amb M. José Minguez Cuesta (12/11)

Confirmacions

Han rebut la Confrimació el dia 3 de 
desembre, de mans del Sr. Arquebisbe, 
els joves i adults:

Teresa Maria Duch Clavé
Arnau Peña Mondragón
Marta Castaño Vargas
Marcel Díaz Serra
Aida Jaldo Boldú
Laia Monllor Montesíno
Blanca Piñol Costa
Laia Piñol Costa
Paula Fernádez Martínez
Claudia Fernández Martínez
Aisha-Natalia Chávez Valencia

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

Francisco Riquelme Ramos (88) 10/10
Eugenia Solanellas Pallejà (82) 18/11
Francisca Sarria Pérez (80) 3/12
Maria Cecília Torrell Rivé (94) 23/1
Cándida Garcia Martí (99) 19/1
Carmelo Beas Barrionuevo (80) 5/2
Josep Cabré Cabré (94) 14/2
Maria Neus Marsal Torroja (90) 17/1
Teresa Rovellat Fusté (101) 27/1
Josep Ribé Bertran (76) ½
Miquel Veciana Abella (79) 18/2
Rosa Soronellas Trillas (92) 24/2
Miquel Segura Saladié (68) 27/2
Ignacio Gómez del Rey (73) 14/3
Antoni Lluis Grau Vidal (63) 2/3
Ignacia Aranda Parra (65) 2/3
Lluis Maria Sotoca Novell (83) 4/3
Pilar Galofrè Mercé (84) 3/3
Lourdes Llaveria Cardona (74) 7/4
Núria Jansà Vilà (88) 16/4

Puríssima Sang
Baptismes

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

11 desembre
Ferran Soler del Rio
Laia Pineda Méndez

22 de gener
Ricardo Pérez Cabeza

22 Abril
Andrea Camafort Olgado
Nayira Jerez Caceres
Sofia Rodriguez Huertas
Dori Sánchez Isern

23 Abril
Martina Hervás Diel
Jonathan Juan Gallardo
Mia Martínez Gallardo
Ana Maria Pliquezuelos Trullols

Casaments
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 Martínez (97) 9/11
Maria Cristina Vicioso (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 Esquimal (77)18/11
Ramona Solanellas Pallejà (77) 20/11
Pepita Balañà Mateu (85) 21/11
Josefina Ferré Rodríguez (83) 23/11
Joan Francés Subirana (96) 27/11
Montserrat Escoda Vilà (91) 12/1
Vicenta Cortés Sánchez (83) 1/2
Remei Carbonell Guasch (84) 5/2
Ramón Cervelló Ferré (89) 7/2
Dolors Bosch Mateu (60) 8/2
Julián Fernández Fernández (77) 12/2
Lluis Pere Pàmies (89) 16/2
Valero Soler Zapater (84)  14/3
Torcuato Garcia Ruíz (85) 20/3
Josep Maria Segura Berengué (66) 22/03
Teresa Cedó Quintana (99) 22/3
Cristina Mateo Andreu (89) 22/3
Jaume Rofes Teixell (68) 26/3
Joaquima Juan Giménez (77) 22/4
Cristina Trillo Álvarez (86) 6/4 
Lupe Reche Rodrigo (83) 10/4
Ana María Ciudad Sanz (83) 16/4
Jaume Casals Magriñà (83) 18/4



Parròquies de Sant Pere i la Puríssima Sang

Noticiari

A LES NOSTRES COMUNITATS PASSA...

1. Aquest mes de maig hem arribat a l’acabament del 
curs de Catequesi, ens preparem doncs per acollir 
a les nostres comunitats parroquials els nous infants 
que rebran el sagrament de la Comunió.

2. Hem celebrat la Setmana Santa a les nostres 
parròquies: benedicció de palmes i palmons el Diu-
menge de Rams, celebració comunitària de la  penitèn-
cia, la cena del Senyor, les Set Paraules, les Tres Gràcies 
i, d’una manera festiva i alegre, la Vetlla Pasqual.

3. Hem celebrat “Péssah” (Pasqua Jueva), el 12 d’abril.

4.El passat dia1 de maig vàrem anar a Aitona        
(Lleida) d’excursió. Vàrem conèixer els orígens del Pare 
Palau, visitant el seu entorn: la cova, l’església i la casa.

MANS UNIDES 2017 – CAMPANYA LVIII

La Campanya contra la Fam va ser llançada per la FAO 
i té el seu origen en el Manifest de la Unió Mundial 
d’Organitzacions Femenines Catòliques el 1955. Des 
de 1960, i any a any, es van anar organitzant dejunis i 
col•lectes per denunciar i lluitar contra la fam. El passat 
dia 17 de març a les nostres parròquies, Mans Unides 
va organitzar el Sopar contra la Fam.

L’any 1970, l’organització de la campanya es va             
consolidar ja que la Conferència Episcopal Espanyola 
va acordar que es fes una col•lecta extraordinària           
contra la fam al món a totes les parròquies d’Espanya 
(el segon diumenge de febrer).

La visió de l’organització està fonamentada en          
l’Evangeli i la doctrina social de l’Església Catòlica;    
tenint com a objectiu que amb la nostra ajuda cada 
persona, home i dona, en virtut de la seva dignitat i 
igualtat fonamental, sigui capaç de ser per si mateix 
agent responsable de la seva millora material, del seu 
progrés moral, del seu desenvolupament espiritual i 
del gaudi d’una vida digna.

Mans Unides té una estructura diocesana on els seus 
membres exerceixen lliurement el seu compromís 
de caritat cristiana, treball per la justícia i opció pels 
pobres, col•laborant units. Més de 5.000 voluntaris 
treballen en l’organització pensant en la necessitat de 
la participació i implicació de tots per aconseguir un 
món més just.

El lema de Mans Unides per a la campanya de 2017 
és: “El món no necessita més menjar, necessita més 
gent compromesa”. Joan Pau II l’any 1992 deia el que 
coneixem com a paradoxa de l’abundància: “Hi ha 
menjar per a tots, però no tots poden menjar, mentre 
que el malbaratament, el descart, el consum excessiu 
i l’ús d’aliments per a altres finalitats estan davant els 
nostres ulls”.

La campanya d’enguany s’estructura al voltant 
d’aquests  eixos:

- Compromís amb una producció per a consum 
humà.
Problema de la mercantilització dels aliments: “Els       
aliments han deixat en bona part de ser menjar per       
sadollar la fam de la persona, i s’han convertit en un 
actiu financer més amb el qual els inversors poden 
especular per guanyar diners”. Per això cal potenciar 
els projectes amb horts per diversificar la producció 
agrícola així com els projectes de magatzems d’apila-
ment de gra com a mesura de resiliència.

- Compromís amb una producció sostenible.
Problemes: desforestació, erosió de la terra, emissió 
de gasos d’efecte hivernacle; acaparament de terres; 
destrucció de la biodiversitat; ús del 75% de l’aigua 
disponible; contaminació de rius i terres per l’ús de 
químics.
Per això cal potenciar els projectes de capacitació        
sobre la millora de la producció compatible amb la 
cura del medi ambient.

- Compromís amb un aprofitament de la producció, 
reduint la pèrdua i malbaratament d’aliments
Problema: pèrdua i desaprofitament d’aliments. 1.300 
milions de tones d’aliments aptes per alconsum aca-
ben a les escombraries cada any, la qual cosa suposa 
aproximadament un terç de la producció total d’ali-
ments.

Per això cal un canvi d’hàbits de compra i consum.
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Enguany celebrem l’Any Commemoratiu del Centanari del naixement 
de Mn. Muntanyola. +info: https://centenarimossenramonmuntanyola.wordpress.com/

Dia 26 de maig: a les 20:00h a la Prioral concert del Cor i l’Orquestra dels 
Amics de la Catedral de Tarragona.
Dia 27 de maig: a les 19:30h assemblea parroquial a la Capella de la Mare 
de Déu dels Dolors (Prioral).
Dia 28 de maig: a les 20:15h a la Prioral recital-pregària, amb orgue.
Dia 3 de juny: a les 22:00h a la Parròquia de Sant Joan, Vetlla de Pentecosta 
arxiprestal. Ens trobarem totes les parròquies de Reus.
Dies 2 al 5 de juny: 74à Peregrinatge a Montserrat. Inscripcions els 
dimarts dies 18 i 25 d’abril i 2 de maig a l’Abadia ( c/ de l’Abadia, 2 ) de 20:15h 
a 21:00h. Podeu demanar més informació a: reusmontserrat@gmail.com

Agenda maig - juny

 

L’entrevista
Qui és?

Antoni Roquer i Hugué, fill de l’Arboç del 
Penedès, i ordenat prevere a la Parròquia de 
Sant Pau, a Tarragona, l’any 1963. Rector a 
moltes Parròquies de l’Arquebisbat. Resideix 
a  Reus on, des del servei que ha ofert durant 
molts anys al Santuari de la Mare de Déu de 
Misericòrdia i a la Prioral de Sant Pere, on ac-
tualment és prevere adscrit, és un referent en 
el treball pastoral.

Quin és el servei que fa en l’actualitat?

Presència i fidelitat són dues paraules que re-
sumeixen la seva activitat pastoral i de servei, 
tant a la Prioral com des de la Prioral a l’Arxi- 
prestat i a l’Arquebisbat. Genera convivència 
i descobreix la capacitat d’estimar, potser la 
més viva expressió de la caritat en tots els que 
tenen el goig de trobar-lo, a casa, al carrer, 
prenent un cafè o en la pregària.

I aquest servei, des de quan?

Curiosament des que, per raons de l’edat,        
redueix la seva activitat, Mn.Roquer és molt 
actiu en qui, trobant-lo, enraona amb ell i el té 
com a referència.

Què és el que més li agrada? Per què?

Pensem els qui el coneixem que diria que el 
Montsant, Siurana i el Santuari de la Mare de 
Déu de Misericòrdia.

Com voldria que fos la parròquia?

Molt més participativa i que, molt del que po-
dem definir com arrelament cultural, tingués 
més la vida cristiana com a referència.

La Redacció

REUS, CAPITAL DE LA CULTURA CATALANA

“En els distints pobles, que experimenten 
el do de Déu segons la seva pròpia cultura, 
l’Església expressa la seva genuïna catolici-
tat i mostra «la bellesa d’aquest rostre pluri-
forme». En les manifestacions cristianes d’un 
poble evangelitzat, l’Esperit Sant embelleix 
l’Església, mostrant-li nous aspectes de la 
Revelació i regalant-li un nou rostre. En la 
inculturació, l’Església «introdueix els pobles 
amb les seves cultures en la seva mateixa 
comunitat». Perquè «tota cultura proposa 
valors i formes positives que poden enriquir 
la manera d’anunciar, de concebre i de viure 
l’Evangeli»” (Evangelii Gaudium, 116)

Fotografia de grup del Reus Deportiu, Campions d’Europa d’hockey, fent ofrena a Misericòrdia.

Horari del despatx Parroquial:  Dimarts de 20:15h a 21:30h i dimecres de  11:30h a 13:30h


