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Estem de festa, donem 
glòria a Déu pels qui són 
testimonis de la fe fi ns al 
martiri i pel goig de poder 
gaudir d’una ’Església to-
talment renovada. Esglé-
sia del cel i església de 
la terra en comunió. Ale-
grem-nos!

Mn. Jocund, ara Beat, 
és aquell que va donar el 

seu temps,  els seus talents,  els seus sentiment , la seva fe 
i la seva economia  al servei de l’Església. Realitzà la seva  
vocació donant-se a la comunitat cristiana, com correspon 
a tot prevere.

A més, donà la seva vida en l’acte sublim del marti-
ri, que és “l’acte més perfecte de caritat” diu Sant Tomàs. 
Lliurar-se és proclamar el Credo que acaba amb el crit: 
crec en la Resurrecció dels mort i en la vida eterna. És 
tenir una plena esperança que la mort “és qüestió d’una 
hora” diu Sant Fructuós, i la Vida és per sempre.

L’ofrena que el prevere fa d’ell mateix en l’Eucaristia 
–unit al Crist- es fa visible quan és vessa la seva sang en el 
martiri i s’ofereix al Pare.  És, la mort martirial, com una 
eucaristia on hi trobem el Camí cap a la Creu, una expe-
riència de perdó, una lluita vencent el mal, el sofriment  
com un do i la plena esperança que “la mort és vençuda”. 

El Bisbe Manuel Borràs i els seus companys màrtirs,  
víctimes de la persecució religiosa, són cridats a ser uns 
referents de perdó, d’esperança, de fe. Aquesta fermesa  
només la podem atribuïr a la força de l’Esperit. És massa 
el sofriment, i un darrere l’altre, com perquè sigui entès 
com un acte personal.

Mn Jocund, ara Beat,  que portà la responsabilitat de 
la parròquia des del 1905 a 1936, ha reposat  humilment, 
silenciosa a la Capella de la Sagrada Família, durant 50 
anys. Les seves despulles han estat exhumades i després 
de la beatifi cació seran defi nitivament traslladades de tal 
manera que es puguin venerar, tant al “seu altar” com  a 
un reliquiari.  El dia 13 d’octubre: la Gran Festa de la pro-
clamació de la seva benaurança, conjuntament amb els 
altres companys màrtirs, serà per a tos una joia immensa.  
Mentrestant s’estarà acabant  la reforma de l’Església.

Quan mossèn Jocund, Beat, parla de l’Església que la  
darrera etapa de la seva vida va anar construint diu, entre 
altres coses, en el seu llarg relat: “L’estil de l’Església, serà 
gòtic, inspirat en les antigues construccions  de la Corona 
d’Aragó, dels segles XIV i XV.  La idea és de ser policromat  
interiorment, tenint per model la bellesa dels edifi cis de 
l’època”.

Mira per a on, haurem arribat on potser ningú pensa-
va. A fer d’una església inacabada, fosca i amb greus man-
cances a tenir una imatge totalment nova, clara, pintada, 
acolorida, vitralls renovats,  un retaule de grans pintures, 
un terra brillant, unes capelles adaptades litúrgicament: 
un baptisteri útil al seu lloc, una capella per les confes-
sions,  una obertura a l’exterior que fa visible la Creu, 
una calefacció apropiada i amb l’esperança que un dia tin-
guem bancs nous.  Tot això porta a una certa admiració 
del que hauria pogut ser l’església si s’haguessin pogut 
seguir les directius primeres i a la vegada de com s’ha tret  
partit de la situació actual.

Restaurar l’església, doncs, és donar compliment –en 
bona part- al projecte que el nostre beat tenia en ment.  Sens 
dubte aquets dos esdeveniments: beatifi cació i restauració, 
no són aspectes independents.  Cel i terra estem de Festa.

La realització d’una obra de gran envergadura no pot 
ser cosa d’uns quants. És de tots aquells que l’admiren, i  
l’estimen. Posar en pràctica la fe és fer gestos de solidari-
tat tant pel present com pel futur.

Quan el profeta Ageu, en nom de Déu, veu el temple 
en mal estat, diu “reconstruïu el temple i jo m’hi complau-
ré” Ag 1,8 També ens parla a nosaltres. Ho hem fet, espe-
rem que el Senyor s’hi complagui.

Que els esdeveniments d’aquest octubre siguin per do-
nar glòria a Déu. 

Mn Pere Dalmau

BEAT JOCUND, A L’ESGLÉSIA DEL CEL.

L’ESGLÉSIA, AQUÍ,  ES VESTEIX DE FESTA.

seu temps,  els seus talents,  els seus sentiment , la seva fe seu temps,  els seus talents,  els seus sentiment , la seva fe 



MOVIMENT PARROQUIAL ÉS HISTÒRIA

La casa on va néixer el Beat Jocund, carrer  La Nau 7, Tarragona.

La casa on visqué més temps Mn Jocund  al carrer Alt de 
Carme 66,  mentre servia la parròquia.

Tomba i làpida, abans de ser exhumades les restes. Capella de 
la Sagrada Família.

Els monitors a l’Assemblea General Ordinària, preparant el 
curs a la Casa de Colònies Marinada de Cambrils.

• BATEJOS
Juliol: Lucas Camacho Arévalo, Gael Sánchez Cansado,  
 Antony Gutiérrez Torres.

Agost: Luís Giovanny Sayago Rocha,
 Dylan Santaella González, Pau Ruz Garcia.

Setembre: Damián Andrés Bazoalto Guzmán,
 Mireia Puig Aguilar, Carla Teixell Grillo,
 Carla Pàmies Valls, Alejandro Hernández Salazar,
 Andrés Pérez Perac, Sara Jiménez Salazar,
 Sacha Joel Choque Moroco,
 Héctor Valderrábano Blanco.

• DEFUNCIONS
Juny:  Manoli Martínez María-83, Josep M. Mitjà Martí-91.

Juliol:  Joan Bartolí Recasens-77, Teresa Mañé Hernán-
dez-82, Dolores Gómez Ruiz-97, Gerardo Blàzquez 
Muñoz-87, Pilar García García-83.

Agost: M. Luisa Serrano Peribáñez-88, Ramona Toldrà An-
glès-84, Lourdes de Juan Camps-56, Àngela Fuentes Pé-
rez-82, Manuel Moreno Coca-78, Sebastià Massó Penas-84, 
Ramon Sans Zanon-70, Joaquín Orozco Rosado-87. 

Setembre: Glòria Rodríguez Basalo-69, Josep Alcover Ber-
tran-84, Glória Rodríguez Sabalo-69, Josefa Zafra Peña -3,  
Carme Figueras Florenza-77

Els dimecres de 8 a 8’45 del vespre:
Pregària jove:

“Estic per tu”.

Pregària a 2/4 de 8 a la Capella del Santíssim

 -dilluns catequistes

 -dimarts d’Hispans (en castellà)

 -dimecres Legió de Maria

 -dijous Confraries

 -divendres mossèn

Capella Barri Gaudí, Avinguda Barcelona 7
Els dimecres de 5 a 7:  Acolliment

Diumenge Missa a les 10 h

Els divendres de Novembre: Cinema temàtica religiosa

Actualitzada pàgina Web de la parròquia

Pàgina web de l’Arxiprestat: www.parroquiesdereus.cat



PRENEU NOTA REFLEXIONS

Per connectar amb la parròquia
Telf. 977 31 66 59

sjoan.reus@arquebisbattarragona.cat
Web: sjoan.reus.arquebisbattarragona.cat

QUE LES FAMÍLIES CRISTIANES SIGUIN
COMUNITATS CREIENTS I EVANGELITZADORES

Amb aquets propòsits, durant aquest curs, l’Església dio-
cesana ofereix l’oportunitat, fruit de la necessitat, d’aprofun-
dir i valorar el sentit cristià de la família del s. XXI

Qualsevol  àmbit de la vida del creient pot fer referència 
a la família. L’estimació, el diàleg, la pregària, el reconei-
xement de l’altre, la dimensió política, laboral, economia. 
També l’aspecte sexual, afectiu o cultural.  Tot, des de la vi-
sió cristiana de la família ha de ser revisat, enriquit i pregat. 
Sense família no ens podem realitzar; per això diem:

En família, SOM

El festeig i la preparació al matrimoni; l’acompanyament 
davant les difi cultats o la comprensió de la vellesa; la pre-
paració a la celebració dels sagraments o el sofriment de les 
famílies trencades: tot necessita una millor comprensió i un 
aprofundiment  per no tenir una família mediocre.

En família, SOM. 

El diàleg a casa, la convivència entre parelles i pares per 
descobrir nous horitzons; la transmissió de la fe i la pregària 
conjunta són dimensions que necessiten tot el suport de la 
comunitat cristiana. 

En família,  SOM. 

La família és el recer natural on cada u és reconegut to-
talment pel seu paper propi. Tothom importa. Aquesta Esglé-
sia domèstica –la família- experimenta tots els àmbits de la 
vida: creixement, comprensió de la vida, ...

La família és un recer, un rebost, on hi es fa possible l’es-
perança.  Malament rai, quan s’ha d’anar a buscar fora les 
respostes que han de néixer i créixer en família.

Atrevir-se a analitzar en veu alta el canvi  que ha sofert 
les relacions  de les famílies avui, ens ha de fer més propers 
a l’hora de buscar com respondre a les necessitats de cada 
situació. No renunciarem a l’ideal; tindrem sempre la porta 
oberta  Proclamem que on hi ha una persona que cerqui,  
l’Església té vocació d’oferir la mà estesa; sigui quina sigui 
la situació. Perquè En família, SOM (cristians)

Les virtuts, que la família té vocació de fer créixer, són 
reals quan també són “exportades fora”.  Si la virtut es queda 
tancada, no és virtut. En família: SOM testimonis  exporta-
dors de l’Evangeli.

OCTUBRE
Dia 4 d’octubre a 2/4 de 9 del vespre

Al Santuari de Misericòrdia

Vetlla de pregària: “Tot esperant les beatifi cacions”

Dia 5, dissabte al vespre

A l’Atri Mn Jocund:

Missa d’Inici de curs
 -Projecte per aquest curs
 -Enviament dels catequistes

Concert: amb el Grup Bremen

Dia 7 d’Octubre a les 20’30 h

A la Capella del Santíssim
Conferència / Refl exió
El signifi cat del martiri cristià
Mn Rafel Serra

Dia 11 i 12 d’Octubre Festes de la Mare de Déu del Pilar

DIA 13, OCTUBRE 
Beatifi cació del Bisbe Manuel Borràs,

Mn Jocund Bonet i els companys màrtirs.  

Dia 19 octubre

Inici de l’Esplai Fem-nos amics

DIA 24, DIJOUS, A LES 20 H

Inauguració de les Reformes de l’Església
Missa d’Acció de gràcies per les beatifi cacions

Trasllat de les despulles del Beat Jocund
Veneració de les relíquies

Dia 26 Octubre
Castanyada. Organitza l’Esplai

NOVEMBRE
Dia 14 de Nov. A les 20’30 h

A Crist Rei
Conferència Arxiprestal 
La família del s. XXI

Dia 29 de Novembre, 20 h
Celebració de les Confi rmació

Dia 8, Festa de la Immaculada Concepció
A les 18 h: Recés d’Advent

Dia 22, a les 20 h
Presentació del llibre el Beat Jocund Bonet
De Ros er Puig i Tàrrech

DESEMBRE
Dia 13 de desembre:
Sopar en famílies. Dinàmica

Dia 15: Amb l’Esplai 
“Pujada del Pessebre”



MIRANT EL MÓN

LES OBRES DE RESTAURACIÓ DE L’ESGLÉSIA

Arquitectes: Eloi Aran i Pepe Giacalone
Constructora: RèCOP
Empresa Calefacció: Tecnigas
Fusteria: J.M. Cogul
Pintures retaule Altar Major: Josep Minguell
Restauració dels vitralls: Culai Tudose

Pressupost de  l’Obra: 252.000€ Comptant el 5% d’obra social

Com pagar-ho:
Aportacions dels fi dels: Donatius, col·lectes, Socis col·laboradors...
Fons de la Parròquia - Lloguers - Subvenció de la Diputació

Inici de l’obra: 3 de Juny de 2013. Inauguració: 24 d’octubre de 2013

Número de compte per col·laborar:
“La Caixa”  2100-0010-33-0111211731


