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ESPEREM, CREIEM, PROPOSEM I FEM
És fàcil equivo-

car-se. Es habitual 
haver-ne fet alguna 
que a més de perjudi-
car a l’altre fa quedar 
malament a un ma-
teix. Qui pot tirar la 
primera pedra? I heu 
aquí que tot passant 
revista dels ímputs de 
cada dia, trobem un 
ego que es va posant 
a tots els racons de 
la vida tant social 
com eclesial.  També 
dins les famílies o en 
mateix matrimoni.  Si mirem més enllà veiem la vi-
olència, la corrupció, la mentida o l’interès ideològic 
dels diaris o missatges,  els interessos polítics o el de-
sig d’escalar poder. Fins i tot els serveis més  nobles 
poden estar barrejats de dobles intencions.  No cal 
dir tot el món fi nancer i dels poderosos. I què direm 
d’un país que voldria volar i decidir i en comptes de 
donar-li la mà se li fa la traveta? Tot podria entris-
tir-nos i repetir la cançó: “no hi ha un pam de net”.  
La reacció davant de tot aquest panorama pot ser 
un pessimisme estèril,  una resposta agressiva o un 
tancar-se en un mateix posant-se de part dels qui es 
queden criticant-ho tot i no es decideixen implicar-se 
en la transformació de la realitat. 

Doncs no. Hi altres camins. Hi ha altres maneres. 
Hi ha altres perspectives.  Aquí va!

A sant Pere li deuria costar entendre a Jesús quan 
demana un perdó  il·limitat. Estava acostumat a sen-
tir a la sinagoga que al jueu se l’havia de perdonar 
tres vegades i a l’estranger cap. Ell fa la proposta de 
perdonar set vegades i ja podria ser molt. Però Jesús 
proposa un sempre.  Això vol dir que sempre hau-
rem d’esperar en l’altre.  Sempre haurem de tenir 
misericòrdia de l’altre (com en necessitem nosaltres 
mateixos).  El creient reacciona amb amor davant de 
l’odi o del menyspreu. Veure el Pare del Fill pròdig 
com esperava el seu fi ll ens esperona. 

Per confi ar en l’altre cal saber perdonar i tot valo-
rant el que és capaç de fer.  Es pot mantenir un  esperit 
crític, però ha d’anar acompanyat de tendresa.

Després oferir una nova oportunitat: que vol dir cre-

ar les condicions fer 
possible el diàleg.

Després d’una 
colla de desenganys 
tornar a esperar és 
cosa divina.  El cris-
tià té per naturalesa 
l’esperança. El cristià 
que no espera és un 
contrasentit. 

La parròquia al 
començar una nova 
etapa, un nou curs,  
fa projectes que vol 
dir que la comuni-
tat cristiana segueix 

plantant la llavor en un terreny que creu que ha de 
donar fruit: o trenta, o seixanta o cent...  

Sant Pere ens diu que hem d’estar a punt per donar 
raó de la nostra esperança. No diu de la fe, diu de 
l’esperança. De fet esperem perquè creiem. I creiem 
que la promesa del Senyor no fallarà.   “Que el vostre 
amor, Senyor, no ens deixi mai, aquesta és l’esperança 
que posem en Vós”. 

Quan no veiem clar que les relacions humanes  po-
den ser molt millors, no és que no hi hagi llum, és 
que els nostres ulls estan enterbolits. 

Convençuts que l’esperança ens posa en camí, en-
guany seguirem oferint oportunitats a les famílies per 
poder aprofundir en la seva identitat.

Creiem que coneixem poc la Sagrada Escriptura que 
ens diu “estem salvats en esperança”. I posarem a 
l’abast els textos bíblics que ens alimenten de cada 
diumenge. 

Disposats a donar oportunitats a tots, ens esforcem 
garantir l’Església oberta i tot acollint resultem ser 
signes del Transcendent.

I els nostres carrers i places i mercats poden por-
tar-nos a cap lloc.  El creient i el qui cerca sap que 
entrant dins d’un mateix, i tant debò entrant a l’Es-
glésia, sense por, pot descobrir que   SI ESPEREM ÉS 
PERQUÈ CREIEM, SI CREIEM PROPOSEM I SI PRO-
POSEM FEM. 

Que el curs que emprenem contagiï de joia a tants 
tristos, famolencs que cerquen comprensió i un cop 
de mà.

Mn Pere Dalmau



MOVIMENT PARROQUIAL ÉS HISTÒRIA

Vallclara: fou el lloc escollit per fer unes convivències amb jo-
ves de la parròquia. L’objectiu: ajudar a discernir amb criteris 
cristians. Tots marcats per aquest fet. Experiència a repetir.

L’Esplai és viu i visible especialment a l’estiu fent colònies.  
Mn Enric va acompanyar els 84 infant i 18 monitors a La Ruca 
(El Bages) 34 infants i 7 monitors a El Pinar (Garraf). I feren el 
Camí de Santiago 16 adolescents i 4 monitors.  Tots satisfets. A 
més Casal que també ha acollit un grups afavorit per beques 
provinents de Fundació Reddis.

La catequesi és l’activitat que més marca el ritme del curs. Se-
gueix el calendari escolar.  Llibres, catequistes i cursos de for-
mació, trobada amb pares, compromisos  i nous propòsits cada 
any. El repte: la formació dels joves i adults. Massa reduïda.

El Servei de Càritas té molts àmbits: ajut d’aliments, 
acompanyament personal, suport econòmic en moments 
puntuals, beques pel Casal d’estiu, servei de roba i nous projectes

• BATEJOS
Juny: Armand Bussé Monter, Irene Sánchez Bonillo, Sofi a 

Molero Vergés-Tapiró, Gala Torrente Rom.

Juliol: Leire Martín Navarro, Chloe Serra Fernández, 
Meritxell Romero Pappu, Roger Viña Ollé, Aleix 
Bleda Serrano, Leyre Pérez Garcia.

Agost: David Martínez Domínguez, Aaron Cárdenas López, 
Lucia Rojas Henao, Desireé Guzmán Toro.

Setembre: Kilian Gomes Basora, Joaquín González Cugat, 
Jaume Xavier Parra Vergés, Núria Olesti Domingo, 
Adrià Català Cots, Alba Irene Roman Ordóñez, Diana 
Verónica  Bravo Revelo.

• EXPEDIENTS MATRIMONIALS
Haro Aldemar Baquero Murillo amb Cinta Rosa Gas Colomé

• DEFUNCIONS
Juny: Araceli Navarro Huertas-91, Rosario Narváez Ceba-
llos-66, Miguel Caballero Valcárcel-85, Josep Colom Pié-
81, Josep Musté Gebellí-87, Rosa Rey Martorell-91, Paquita 
Roca Boleda-86.

Juliol: Isabel Mestres Huguet-98, Miquel Cardona Ferra-
ter-92, Antonio Cubero Mohedano-88, Dolors Marco Figue-
ras-92, Teresa Rabasó Gaya-97.

Agost: Encarnación Álvarez Peña-80, Ricardo Torel Mella-
do-74, Jesús Ordóñez Gallardo-27, Joana Maria Vilella Pas-
có-90, Soledad Barberà Domínguez-85.

Setembre: Joana Planchadell Casol-80, Aurèlia Sedano 
Alcalde-85, Maria Estivill Ciurana-90, Vicente Muñoz Mar-
zà-89, Cristóbal Ruíz Venteo-57, Isabel López Jiménez-91.

• CATEQUISTES
Montse Jounou, Aurora Marín, Maria Ramos, Joan Tortajada, 
Rosa Antoni, M. Fàtima Soldevila, M. Carme Nadal, Sara 
Huguet, Cristina Solé, Montserrat Jounou T., Rebeca 
Peña, Skarlen Céspedes, Sonia Paredes, M. Lluïsa Estrem, 
Rocío Arango, Cristina Gras, Coia Vilallonga, Cori Duran, 
Jaume Grau, Anna Gomis, Cori Gomis, Mn Pere Dalmau

• MONITORS DE L’ESPLAI FEM-NOS AMICS
Xumi Grau, Albert Salas, Sergi Molluna, Anna Roca, Paula 
Martin, Nil Sabaté, Gerard Faiges, Marta Enrech, Laia Boix, 
Dani Maillo, Clàudia Duran, Laura Jareño, Idoia Franco, 
Judit Gatell, Joan l’Ortiz, Jaume Grau, Miquel Grau, Anna 
Gené, Marta Gené, Gisela Ninot, Joan Marimon, Sergi 
Pàmies, Maria Pérez, Cloe  Moreno, Laia Vidal, Arnau 
Díez, Joan Duran, Gemma Olària, Estrella Segura,  Mn Pere 
Dalmau 

• EL BARRI GAUDÍ    
La Capella del Barri Gaudí té la invocació de La Sagrada 

Família. És a l’Avinguda 
de Barcelona, 6 i cada 
diumenge a les 10 s’hi 
celebra l’Eucaristia. 

Aquest curs assumeix 
la responsabilitat Mn 
Marcus Vinícius. La 
catequesi i l’atenció 
de Càritas es fa a Sant 
Joan. El sentit de co-
munitat dels qui s’hi 
troben setmanalment 
dóna identitat cristiana 
amb vocació de créixer.

 



VISITA PASTORAL A LA NOSTRA PARRÒQUIA PRENEU NOTA

Per connectar amb la parròquia
Telf. 977 31 66 59

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

Y si acaso no supieras
dónde me hallarás a Mi,
no andes de aquí para allí,
sino, hallarme quisieres,
A Mi buscarme has en ti.

Porquet ú eres mi aposento,
eres mi casa y morada,
y si llamo en cualquier tiempo,
si hallo en tu pensamiento
estar la Puerta cerrada. 
fuera de ti no hay buscarme,
porque para hallarme a Mí,
bastarà solo llamarme,
que a ti iré sin tardarme.

Y a Mí buscarme has en ti.

ESTAT DE COMPTES (Final d’agost)

OBRES
Cost total de l’obra de restauració ................  282.000 €
Donatius, col·lectes, quotes, subvencions .... 162.786 €
Crèdit pendent a retornar ............................ 140.000 €
Cost de la Creu de l’Altar ............................. 3.170 €

PARRÒQUIA
Ingressos .................................................... 59.918’96 €
Despeses .................................................... 57.357’15 € 
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EN FAMÍLIA SOM
Seguint el propòsit del curs passat,  mantenim el desig 
d’aprofundir el sentit cristià de la família  Tot recordant que 
EN FAMÍLIA SOM i atents al que ens digui el Sínode que tindrà 
lloc a Roma durant el mes d’octubre, proposem: Refl exions, 
pregàries, trobades, dinàmiques i experiències familiars 
que afavoreixin aquest valor fonamental de l’ésser humà.

LA FORÇA DE LA PARAULA
Conscients que cal conèixer i aprofundir la Paraula de Déu, 
es donarà, tant a l’Església com a la catequesi, el text de 
l’Evangeli del diumenge vinent. Per assaborir-lo, per prepa-
rar-se  a viure’l després de proclamar-lo.  També n’hi haurà 
al lloc de les publicacions a l’entrada de l’Església.

VETLLA A LA CAPELLA DE LA MARE
DE DÉU DEL PILAR
El dia 12 de cada mes hi haurà Vetlla de pregària davant la 
Imatge de la Mare de Déu. Fins les 13 h. Hi som convidats.

ÀLBUM
Els infants de catequesi tindran un àlbum i cada diumenge 
rebran un cromo de disseny modern. Vol ser un estímul amb 
un missatge evangèlic.

PELS INFANTS QUE HAN FET LA COMUNIÓ
Un temps, un espai i una dedicació. Serà el segon i quart 
diumenge de cada mes de 11’30 a 12’30 (abans de la Missa)

CENTENARI DEL NAIXEMENT DE SANTA TERESA
Una ocasió per conèixer la santa i mística; una oportunitat 
per enriquir-nos amb la seva manera de pregar, ara que fa 
500 any del seu naixement. 

Un dia Santa Teresa sent en la pregària aquest pensament: 
“Búscate en mi”. Aquest és el comentari que la mateixa santa 
escriu en poesia:

Alma, buscarte has en Mi,
y a Mi buscarte has en ti.

De tal suerte pudo el amor,
alma en mi retratar,
que ningún sábio pintor
supiera con tal primor
tal imagen pintar.

Fuiste por amor criada
hermosa, bella, y así 
en mís entranyes pintada,
Si te perdiste mi amada, 
alma, buscarte has  en Mi.

Que yo sé que te hallarás
en mi pecho retratada,
y tan al vivo sacada,
que si te ves te holgarás,
viéndote tan bien pintada.

L’Arquebisbe Jaume fa la Visita Pastoral a les Comunitats 
de Reus. Des del Setembre al Desembre.  Els actes a la 
nostra parròquia són:

NOVEMBRE
Dilluns 10
17’00 h Caminada i visita al Barri Gaudí
19’00 h Pregària per la comunitat parroquial
20’00 h Consell de Pastoral Parroquial

Dimarts 11
Tarda Visita als malalts
17’30 h  Catequesi amb els infants
18’45 h  Trobada amb els catequistes
20’00 h  Diàleg amb els hispans. Pregària

Dimecres 12
11’00 h Trobada amb els voluntaris 
12’00 h Eucaristia i visita a les Germanetes dels Pobres
16’30 h Trobada amb els grups de la Legió de Maria
17’30 h Temps per parlar amb qui ho demani prèviament
19’00 h Reunió amb les Confraries
20’15 h Consell de Pastoral Arxiprestal. Sopar

Divendres 14
Matí:  Visita als malalts 
          Visita a la Residència ICAS
          Dinar a la Residència Universitària Sant Joan
17’30 h Comissió de Càritas
19’30 h Vespres
20’30 h Trobada amb els Monitors de l’Esplai

Diumenge dia 16
10’00h Eucaristia a la Capella de la Sagrada Família
(Barri Gaudí)
12’30 h Eucaristia Estacional
17’30 h Trobada amb les famílies

A PRE VEURE
OCTUBRE 
Dia 4: A les 20 h Inici de curs a l’Eucaristia 
Dia 3,4,5 Assemblea General Ordinària de l’Esplai
Dia 7, Inici catequesi d’adults
Dia 11/12 Festes de la Mare de Déu del Pilar
Dia 15 Festa de Santa Teresa.
Dia 18, Inici de l’Esplai Fem-nos amics
Dia 19 DOMUND

NOVEMBRE
PREGÀRIA DEL VESPRE 

19’30 a 20. De dilluns a divendres
Celebració de la Paraula a la Capella del Santíssim.  

Un ministre de l’Eucaristia farà la Celebració
i distribuirà la Comunió.



MIRANT EL MÓN

VOLVER A JESÚS
Hacia la renovacion de las parròquias y 
comunidades. J. A. Pagola, Ed.PPC. 2014. 
120 pàgines.

Aquest llibre ha inspirat el treball del 
Consell de Pastoral durant l’estiu. És una 
fi nestra oberta per estimular-nos a renovar 
la comunitat parroquial. Posar-s’hi permet 
despertar aquells que s’instal·len en la 
rutina.

“Cal tornar a la font i 
recuperar el frescor original 

de l’Evangeli”

L’autor proposa renovar la consciència  
de l’Església, a partir de les recomanacions 
del Papa Francisco.  Aquest convida, 
tots els cristians, des del seu “Goig de 
l’Evangeli”, a impulsar “una nova etapa 
evangelitzadora” marcada per l’alegria de 
l’Evangeli  i la conversió a Jesucrist: “Cal tornar a la font i 
recuperar el frescor original de l’Evangeli”

El llibre analitza les possibles causes de la davallada en 
la praxis cristiana i els intents fallits per a posar-hi remei; 
fa, fi nalment un seguit de propostes que ens poden ajudar 
a sortir de l’atzucac actual. Recomana :”Cal prendre la 
iniciativa i atrevir-nos a presentar la fe cristiana en una 
societat secularitzada que s’endinsa en la indiferència i 
l’oblit de Déu i recuperar el gest inicial de l’evangelització: 
una proposició senzilla i decidida de l’Evangeli de Crist”.

Es arribada l’hora d’organitzar la 
comunitat cristiana com un espai que 

prioritzi l’acolliment de l’Evangeli

CRIDATS A UNA RENOVACIÓ EVANGÈLICA DE L’ESGLÉSIA.  

“La novetat ens fa sempre un poc de por, perquè ens 
sentim més segurs si tot ho controlem ... Ens fa por que 
Déu ens porti per camins nous, que ens tregui dels nostres 
horitzons, sovint limitats i tancats  per portar-nos vers els 
seus.”

El papa espera de nosaltres una actitud decidida per 
impulsar aquesta nova etapa: “Més que la por a equivocar-
nos, espero siguem moguts per la por a quedar-nos tancats en 
les estructures que ens donen una falsa seguretat.

El papa Francisco ens proposa:

a) Ens cal tornar a l’encontre personal amb Jesucrist.

“ Invito cada cristià, en qualsevulla situació que es trobi, 
a renovar ara mateix el seu encontre personal amb Jesús o 
si més no a deixar-se trobar per ell.” Es arribada l’hora d’or-
ganitzar la comunitat cristiana com un espai que prioritzi 
l’acolliment de l’Evangeli; donant a l’Evangeli l’oportunitat 
d’entrar en contacte, immediat i directe, amb les dones i ho-
mes d’avui”.

La lectura activa en petits grups de la 
comunitat podria obrir la porta a la 
regeneració de la fe de la comunitat

  

b) Viure i anunciar l’essencial de 
l’Evangeli. Solament podem escome-
tre la renovació de l’Església des del 
cor de l’Evangeli: “l’anunci s’ha de 
centrar en l’ essencial, que és el més 
bell, més gran i atractiu, i alhora el més 
necessari”  .... “perquè respon a les ne-
cessitats més profundes de la persona”. 
La lectura activa en petits grups de la 
comunitat podria obrir la porta a la re-
generació de la fe de la comunitat.

c) Seguir el camí obert per Jesús. “Ser 
cristià és seguir Crist, el més a prop pos-
sible. Descobrir el camí obert per Jesús 
signifi ca interessar-nos per ell, deci-
dir-nos a seguir la seva crida, superar 
proves, dubtes i interrogants, perquè 
tot això forma part del camí”. Seguir el 
camí, amb el ritme que cadascú pugui 
assolir, sense forçar-los. Cada persona 
ha de fer el seu propi itinerari.

El camí cap a la conversió de l’Es-
glésia passa per sortir fi ns les perifèries existencials. Recordant 
uns mots de Joan Pau II ens diu: “Cal passar d’una pastoral 
de conservació a altra decididament missionera”. Cal sortir cap 
a les perifèries existencials per a trobar-nos amb la vida i el 
patiment de la gent. Tots ens hem de sentir cridats a sortir de 
la nostra comoditat per arribar a les perifèries necessitades de 
la llum de l’Evangeli.

El papa ens convida a cadascú dels cristians  a una conver-
sió personal, si ens sentim cridats a créixer com a evangelitza-
dors. Tots hem de millorar la nostra formació, aprofundir en l’ 
amor i en esdevenir testimonis diàfans de l’Evangeli.

Si no sabem escoltar el patiment
de les persones, seguirem sent 

comunitats sordes            

TORNAR A JESÚS, EL CRIST. El cristianisme necessita la 
conversió radical i decisiva que ens porti a Jesús per aprofun-
dir el nostre arrelament amb major veritat i fi delitat  a la seva 
persona i al seu missatge de Regne de Déu. “L’Església ha de 
portar a Jesús, Ell és el centre d’ella.... Si alguna vegada passés 
que no porta a Jesús seria una Església morta”

Recuperar el projecte del “regne de Déu”  ha de ser la prin-
cipal tasca dels cristians, introduint la compassió com a prin-
cipi d’actuació en tots els nivells de l’Església.  Si no aprenem 
a mirar el món, la vida, les persones, amb la compassió de 
Jesús, seguirem cecs. Si no sabem escoltar el patiment de les 
persones, seguirem sent comunitats sordes.

Ens cal entrar  en la lògica i la  dinàmica del Regne de 
Déu. El Pare no pot canviar el món si cadascú de nosaltres no 
canvia. El seu desig de fer un món  millor s’anirà concretant 
en la meva resposta.

Cal repensar el Parenostre des de la mirada del seu autor; 
en ella ens fa col·laboradors seus en el projecte del Regne.
“ Sigueu compassius com ho és el vostre Pare”. La compassió 
és la gran força que pot canviar el rumb de la societat vers 
un futur més humà. La fi gura del samarità és el model per ell 
proposat com a model a seguir per imitar la compassió del Pare.

JT


