
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 maig  

DIMECRES 6 de juny  

A  les 19:30h 

 

Dimarts de 20h a 21h 

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 

“Alegreu-vos-en i celebreu-
ho” (Mt 5,12) és el títol de 
l’Exhortació Apostòlica del 
Papa Francesc signada a 
Roma el 19 de març. És un 
document magisterial que 
parla sobre la crida a la san-
tedat en el món actual. És 
entenedor. Us animo a tots a 
llegir-la. 

Déu ens crida a tots a la san-
tedat. Cadascú pel seu camí. 
La santedat és possible ja 
que posseïm la força de l’Es-
perit Sant. 

El Papa destaca dos ene-
mics de la santedat: l’agnos-
ticisme i el pelagianisme ac-
tuals. L’agnosticisme consis-
teix en donar tanta importàn-
cia als coneixements sobre 
Déu i la religió fins al punt 
d’intentar dominar la trans-

cendència: “Con frecuencia 
se produce una peligrosa 
confusión: creer que porque 
sabemos algo o podemos 
explicarlo con una determi-
nada lógica, ya somos san-
tos, perfectos, mejores que 
la «masa ignorante» (n.45). 

El pelagianisme dóna tanta 
importància a la voluntat que 
acaba desconfiant de la grà-
cia de Déu: “Los que respon-
den a esta mentalidad pela-
giana o semipelagiana, aun-
que hablen de la gracia de 
Dios con discursos edulcora-
dos «en el fondo solo con-
fían en sus propias fuerzas y 
se sienten superiores a otros 
por cumplir determinadas 
normas o por ser inquebran-
tablemente fieles a cierto es-
tilo católico» (n.49) 

Gaudete et exsultate Gaudete et exsultate   



La mentalitat pelagiana en 
el fons no accepta els límits de 
la naturalesa humana. Sense 
aquest reconeixement és im-
possible que la Gràcia de Déu 
ens pugui ajudar a millorar la 
nostra vida: “En el fondo, la fal-
ta de un reconocimiento since-
ro, dolorido y orante de nues-
tros límites es lo que impide a 
la gracia actuar mejor en noso-
tros, ya que no le deja espacio 
para provocar ese bien posible 
que se integra en un camino 
sincero y real de crecimiento. 
La gracia, precisamente porque 
supone nuestra naturaleza, no 
nos hace superhombres de gol-
pe. Pretenderlo sería confiar 
demasiado en nosotros mis-
mos”. (n.50). La Gràcia de Déu 
actua en nosaltres de forma 
progressiva, històrica i ens va 
transformant pas a pas, dia a 
dia.  

El Papa critica els cristians que 
creuen que se salvaran per les 
seves pròpies forces i no pas 
rebent el Do gratuït de la Grà-
cia: “Todavía hay cristianos 
que se empeñan en seguir otro 
camino: el de la justificación 
por las propias fuerzas, el de la 
adoración de la voluntad huma-
na y de la propia capacidad, 

que se traduce en una auto-
complacencia egocéntrica y 
elitista privada del verdadero 
amor. Se manifiesta en muchas 
actitudes aparentemente distin-
tas: la obsesión por la ley, la 
fascinación por mostrar con-
quistas sociales y políticas, la 
ostentación en el cuidado de la 
liturgia, de la doctrina y del 
prestigio de la Iglesia, la vana-
gloria ligada a la gestión de 
asuntos prácticos, el embeleso 
por las dinámicas de auto-
ayuda y de realización autorre-
ferencial. (n.57) 

L’Exhortació tracta molts altres 
aspectes de la santedat i amb 
exemples reals de la vida actu-
al. Comenta les Benaurances 
(Mt 5, 3-12), parla de les virtuts 
de la paciència, l’alegria, el 
sentit de l’humor, l’oració cons-
tant, el discerniment... 

 

 

DIUMENGE 3 JUNY 

SOLEMNITAT DEL CORPUS 

Misses a la Parròquia: 9h, 11h i 18:30h 

En la Missa de les 18:30h hi participaran tots els 
infants de Reus que han fet la Primera Comunió 
i que després s’afegiran a la Processó del Cor-
pus.  

A la mateixa hora 18:30h Missa del Corpus a la 
Prioral de Sant Pere i seguidament la Processó. 

SOLEMNITAT DEL SAGRAT COR 
DE JESÚS 

Divendres 8 de juny 

Misses: 8:30h 

           19:30h  Missa amb l’Acte de Consagració    
al Sagrat Cor de Jesús 

COR IMMACULAT DE MARIA 

Dissabte 9 de juny 
Missa al matí 8:30h 

SANT ANTONI DE PÀDUA 

Dimecres 13 juny Misses: 8:30h, 11h i 19:30h amb la Benedicció 
dels Pans de Sant Antoni 

SOLEMNITAT DEL NAIXEMENT DE 
SANT JOAN BAPTISTA Dissabte 23 juny:    20h Missa de Vigília 

Diumenge 24 juny:  Misses 9h, 11h i 20h 

SOLEMNITAT DE SANT PERE I 
SANT PAU 

Dijous 28 juny:  19:30h Missa de Vigília 

Divendres 29 juny:  11h Missa 

18:30h Ofici a la Prioral de Sant Pere i Processó 

 

L’Exhortació és molt més exten-
sa i convé llegir-la detinguda-
ment. Probablement ens ajudarà 
a tots a comprendre de forma 
real que la santedat és un camí.  


