
Feiners :     8:30h - 19:30h              

Dissabtes i vigílies   20h 

Diumenges i festius   9:00h (castellà)  

          11h 

                    20h  

HORARI DE MISSES      

 

Missa en sufragi pels difunts de la Parròquia 

que han mort durant el mes de juny  

DIMECRES 4 de juliol  

A  les 19:30h 

 

MESOS DE JULIOL I AGOST 

Dijous de 18:30h a 19:30h 

DESPATX 

Carrer Balmes n.35 

Pàgina Web de l’Arxiprestat de Reus: arxiprestat.reus.arqtgn.cat  

En aquesta Web trobareu tota la informació i els horaris de Misses  

de les Parròquies de l’ Arxiprestat de Reus 

Carrer de Misericòrdia,12 
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                                                Web:  sfrancesc.reus.arqtgn.cat 

Ens pensàvem que Europa i 
les grans potències mundials 
com els Estats Units vivíem 
en Estats lliures, defensors 
de les igualtats i dels Drets 
humans...  

El somni s’esvaeix  quan co-
mencem a veure imatges 
d’infants en gàbies, separats 
dels seus pares, i sentint els 
seus plors. El plor dels inno-
cents maltractats clama –
sens dubte– al cel, i Déu 
l’escolta 

El somni d’una societat justa 
s’esvaeix quan els països 
més rics tanquem les portes 
a refugiats de guerres o mi-
grants que busquen una vida 
millor. 

Els cristians no 
podem tancar els 
ulls a la complica-
da situació mun-
dial com si això 
no existís. La 
nostra fe demana 
cada dia “que es 
faci la vostra vo-

luntat tant a la terra com en 
el cel” i demana “el pa de ca-
da dia”, és a dir, el necessari 
per a una vida digna, per a 
qualsevulla persona. 

 

  

Pobresa e injustícies Pobresa e injustícies   



Crist s’ha posat del costat dels 
més pobres i en el Judici Final 
ens recordarà: “tenia fam i no 
em donàreu menjar, era foras-
ter i no em vau acollir”. I 
aquests que no van fer res  ani-
ran al càstig etern. (Mt 25, 31-
46). 

Pregar tancant els ulls a les si-
tuacions de pobresa, desigual-
tats, injustícies, atemptats a la 
dignitat humana, és un perill 
enorme. 

Una persona no cristiana que 
davant les necessitats dels al-
tres no fa res, se la podrà acu-
sar d’egoista o d’insolidària. 
Però un cristià que prega i no 
fa res, o que en la seva pregà-
ria no té en compte els pobres, 
a més d’insolidari i egoista , li 
recau el pecat d’inconseqüent i 
d’hipòcrita davant de Déu i dels 
altres. Encara és pitjor! La seva 
mateixa pregària encara el con-
demna més. 

Tots sabem que no podem re-
soldre la multitud de problemes 
que hi ha en el món. Però no 
compadir-se dels necessitats, 
no tenir-los en compte, al-
menys en la pregària, desfigura 
el sentit cristià de la teva vida. 

 

Més greu és encara posar-se 
del costat de tots aquells que 
marginen encara més els po-
bres. Justificar les polítiques 
que tanquen la porta als refugi-
ats o migrants i s’apropen a po-
sicions xenòfobes, és a dir:  
l’animadversió a persones de 
cultures diferents o estrangers, 
o opcions racistes. 

Certament el problema és com-
plicat. Tanmateix l’actitud o els 
valors d’un cristià sempre s’han 
de mantenir ferms en el res-
pecte a tota persona humana, 
en la solidaritat i recerca de 
justícia social. Renunciar a 
aquests valors és extremament 
perillós, ja que en la vida eter-
na t’hauràs de seure al costat 
de tantes persones diferents, i 
potser hauràs de donar-los al-
guna explicació de per què vas 
marginar-los mentre vivies en 
aquest món o no vas fer res 
per a ells, ni tan sols pregar. 

 

 

TRIDUUM A LA MARE DE DÉU DEL 
CARME 

Dissabte 14 Juliol: 

19:30h Rosari  i  20h  Missa 

Diumenge 15 Juliol: 

10:30h  Rosari  i 11h Missa 

Dilluns 16 Juliol: 

18:45h Rosari, rebuda de la Processó del Barri 
del Carme  i  19:30h Missa 

SANTA MARIA MAGDALENA 

Diumenge 22 juliol 

9h Missa 

11h Missa Solemne 

20h Missa 

1. Vàrem constatar la situació real 
que viu la nostra Parròquia. El 
descens progressiu en aquests 
darrers anys del nombre de bate-
jos, infants de primera comunió i 
joves que es vulguin confirmar. 

2. Malgrat el territori de la Parrò-
quia és gran, una part del nostre 
territori només ha crescut un 
0’72% en aquests últims anys. 
Aquesta dada ens indica ja una de 
les raons de la baixada de batejos 
etc... 

3. L’assistència a la Missa Domini-
cal també ha anat disminuint en 
aquests últims 5 anys. 

4. Veiem necessari cercar altres 
fonts de finançament de l’Esglé-
sia. Valorem algun projecte que 
podria ajudar al sosteniment eco-
nòmic i reforçar la nostra feble 
economia. 

5. Es valora el fet de posar a la 
venda dos pisos propietat de la 
Parròquia i possiblement comprar-
ne un amb més qualitat com a vi-
venda del Rector. 

6. Fins l’any 2020 pagarem el 
deute per les Obres del canvi de 
paviment de l’Església. Això ens 
obliga a demanar diners als feli-
gresos de forma constant.  

Reunió del Consell Parroquial  5 de juny 2018 


