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Mes de maig! 

Sembla que, en breu, l’activitat pastoral “presencial” serà, habitual  per compartir la vida 
cristiana a les Parròquies. L’acció pastoral, aquestes setmanes de la Pandèmia pel COVID 19, es  
manté viva i atén al que es propi de cada servei parroquial,  en la forma que és possible: 

De la Carta Dominical de l’Arquebisbe , Mons. Joan Planellas: “Signes de Déu en mig del 
món d’avui”. Diumenge, 3 de maig de 2020 (Diumenge del  “BON PASTOR  i  57a 
convocatoria de la Jornada Mundial de Pregària per les Vocacions:  

“L’Evangeli necessita signes per fer-se entendre al món. I, encara més, el món 
necessita aquests signes per trobar el seu nord. Invito, per tant, a tots els diocesans a 
pregar amb constància perquè Déu desvetlli vocacions plenament cristianes. A partir 
d’aquí, ja sorgiran llavors les vocacions específiques a la vida laïcal o matrimonial, al 
sacerdoci o a la vida consagrada… que realment necessita la nostra Església”. 

Se’ns recorda, una vegada més com n’és de bàsica l’adhesió plena i personal a Jesucrist com a 
marca d’identitat, l’opció per ser comunitat i la consciència de missió, per ser testimonis de 
l’Evangeli on som, saber-nos-hi enviats. Una Església “en sortida” (Papa Francesc), Església 
que  anunciem  l’Evangeli com ho feia Jesús, amb la paraula i el testimoni. 
 
Joan Anton Cedó Perelló 

 

Servei de Caritas:  
 

Prioral de Sant Pere  
La Puríssima Sang 
 

“El cristià ha d’aportar a la nostra societat un estil de vida sobri, 
solidari, amb una visió positiva del nostre poble, d’alegria que es 
comunica, de gratuïtat, de compromís i de participació en la vida 
associativa i política, i també de llibertat davant els nous ídols socials” 
(Concili Provincial Tarraconense, Resolució 5). 

 
Cal viure i ser testimonis de la Caritat, solidaris i 
col.laborar amb Caritas i amb les Campanyes 
que la societat convoca per afavorir el benestar 
dels més vulnerables. 

 

Som  “Església dels pobres” i  “Església pobra” 
 

3 de maig / 2020 

diumenge  IV de pasqua (A) 

6/ 2020 



Vida parroquial!: 
 
La celebració de l’Eucaristia, la Catequesi d’infants, els grups parroquials 
d’adolescents i de joves,…. 
 

La situació de confinament, a causa del COVID19, ha activat iniciatives pastorals “on 
line” en temps de desert. Aquests iniciatives ens són molt necessàries. És difícil i 
necessari coordinar tot el que cal fer.  
 
Ens ajuda molt coordinar-nos a l’Arxiprestat: 
 
A través del Canal youtube es pot seguir l’Eucaristia, celebrada a porta tancada, cada 
dia i des de casa, Pel que fa  ala Catequesi arriben iniciatives per correu electrònic, 
whatsapp i instagram que valorem com potser no ho fèiem, també les iniciatives, la 
creativitat i l’audàcia de moltes persones i la col.laboració que ajuda a saber-nos prop 
els uns dels altres. 
 

Gràcies a Déu i a totes aquestes persones.  
 
Per informar-nos, en algun moment ens pot ser útil: 
 
Web de l’Arquebisbat de Tarragona: https://www.arquebisbattarragona.cat/ 
 
Web de l’Arxiprestat de Reus: http://arxiprestat.reus.arqtgn.cat/ 
 
Web de la  Prioral de Sant Pere i  de La Puríssima Sang:  http://spere.prioral.reus.arqtgn.cat/ 
 
Santuari de la Mare de Déu de Misericòrdia: https://santuarimisericordiareus.blogspot.com/ 

 
Som corresponsables en la gestió de l’Economia Parroquial: 
 

No em de descuidar el que és fonamental, ara i quan comencem l’acció pastoral 
“presencial”: “Som una Església dels pobres” i “Església pobra”: 
 
1) Per poder-ho ser, alguns dels que hi som, ens sentim corresponsables de la 

gestió. La reducció de moviments als que estem forçats des de fa setmanes: 
La nul.la activitat presencial, el temple tancat i la supressió de les 
celebracions i reunions, fa que tots tots ens sentim una mica abandonats. 
Sortosament, el youtube arxiprestal, els missatges rebuts o l’acció acollidora 
i d’acompanyament de  Caritas, que no s’ha interromput, ajuden a mantenir 
viu el contacte. 

 
2) La comissió d’Economia, des de casa, anem seguint la situació dels comptes, 

contemplant com els ingressos habituals han quedat anul·lats, i que les 
despeses, si bé es redueixen, no ho fan en la mateixa proporció. 

 
3) En resum, la reserva econòmica, ja prou minsa, es va aprimant 

perillosament. No farem una CAMPANYA, si que us demanem que la feu 
vosaltres: “Boca-orella” i en clau de corresponsabilitat en la gestió. 

 
Ens hi va molt! 

Del consell d’economia parroquial 



L’economia de La Prioral  (1 a 29 d’abril) 

Entrades: 
Aportacions: 2150 €, Serveis: 376 €,  Col.lecta (1r. Diumenge i donatius per obres):-----; Col.lectes: -----; 
Donatius almoines:------ ;  Serveis: 530  €, Aportacions per ús extra litúrgic de La Prioral:-------, Serveis: 
520€ 
Sortides: 
Subministraments i conservació:  1021,02 €; Aportació al Fons comú diocesà: aportació no feta aquest 
mes; Accions pastorals, despeses de funcionament: 514,07 €; Impostos, taxes i comissions: 27,36 €; 
Crèdit: 665€ 

 
L’economia de La Puríssima Sang  (1 a 29 d’abril) 
Entrades: 
Aportacions:---- -, Serveis: 376 €,  Col.lectes: -----; Donatius almoines:------ ;  Serveis: 530  €, Serveis: 
1390 € 
Sortides: 
Subministraments i conservació:  1550,31 €; Aportació al Fons comú diocesà: aportació no feta aquest 
mes; Accions pastorals, despeses de funcionament: 101,58  €; Impostos, taxes i comissions: 573,52 €;  
 

 . Realment en l’acció i la gestió vivim també el 
Confinament i ens ha calgut aturar-ho tot. 

. Som molt conscients que, fins al 30 de setembre, si Déu 
vol, no es regularitzarà el ritme de la gestió. Anem a mínims 
en la despesa, ho podeu veure. Us demanem doncs que 
escampeu aquesta consciencia de  coresponsabilitat entre 

la Parròquia. Moltes gràcies, també i gràcies a Déu. 

Necessitem que feu arribar els vostres  donatius a la Parròquia, és una manera 
d’estima-la i donar suport a les seves tasques. Us recordem que aquests donatius 
poden ser desgravats de la Renda, si ens ho demaneu explícitament. Ens urgeix, de 
debò. 
 

Podeu fer els vostres donatiu/aportacions  

1) Per transferència,  a “La Caixa”: ES79 2100 0227 1502 0014 2981  
 

2) personalment.  

Des d’aquestes dues opcions, i si ho voen presentar per 
desgravar, cal que ens feu arribar les dades per al resguard a 
presentar quan la RENDA. 
 

3) O entrant als següents enllaços, des d’internet,  i on s’omple directament la 
butlleta: 
 

Per la Parròquia de Sant Pere Apòstol (La Prioral):   
https://donatius.arqtgn.cat/spere.prioral.reus 
Per la Parròquia de La Puríssima Sang:   
https://donatius.arqtgn.cat/purissimasang.reus 

 


