
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 setembre  

DIVENDRES 5 d’OCTUBRE  

A  les 19:30h 

 

Dimarts de 12h a 13h 

Dijous de 18h a 19h 

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 

Són les paraules que Jesús 
va comunicar a un Mestre de 
la Llei anomenat Nicodem. 
Jesús li proposava a aquest 
ancià: néixer de nou. 

Certament que no es tracta 
de tornar al ventre de la ma-
re sinó d’un nou engendra-
ment. Els nostres progenitors 
ens han engendrat a la vida 
en aquest món, doncs, el 
Baptisme ens engendra a la 
Vida del Regne de Déu. 

“De la carn en neix carn, de 
l’Esperit en neix Esperit” li 
diu Jesús. Pel Baptisme es 
rep l’Esperit de Déu que mis-
teriosament s’uneix al nostre 
esperit i a partir d’aquest mo-
ment es produeix aquest nou 

engendrament a una vida 
que va més enllà de les co-
ses d’aquest món: naixem a 
la vida Eterna. 

Jesús li parla ben clar a Ni-
codem: “T’ho ben asseguro: 
ningú no pot entrar al Regne 
de Déu si no neix de l’aigua i 
de l’Esperit” (Jo 3,5). 

 

  

 

 

 

 

Baptisme: néixer de nou Baptisme: néixer de nou   
“Ningú no pot veure el Regne de Déu si no neix de dalt” 



Quan es bateja un nadó o in-
fant petit són els pares i els pa-
drins els qui decideixen i desit-
gen la fe cristiana pel seu fill/a. 
Els pares responen a l’Amor de 
Déu dient-li: “Sí, nosaltres vo-
lem que el nostre fill/a sigui fill 
o filla de Déu”. 

Quan es tracta d’un jove o 
adult que es vol batejar llavors 
és el mateix candidat que de-
mana i decideix per a ell esde-
venir cristià. La decisió ha de 
ser madurada a través d’un 
procés catequètic anomenat 
“Catecumenat”.  

Decidir el Baptisme d’un fill pe-
tit o decidir de ser batejat en el 
cas d’un jove o adult ha de ser 
en tots dos casos una decisió 
feta amb maduresa i responsa-
bilitat. 

Hom no decideix el Baptisme 
només per a organitzar una 
festa familiar o perquè així ho 
marca la tradició, o perquè és 
bonic. 

Cal que els pares o el candidat 
adult prenguin consciència del 
que ens juguem amb el Baptis-
me: viure units a Déu, rebre el 
seu Esperit, participar de la 
mateixa vida de Déu, ser deixe-
bles de Jesús i viure el seu estil 

de vida: l’Evangeli. Un desig 
que implica voler incorporar-se 
a l’Església com a membres 
vius, participant en les seves 
celebracions, viure en la pregà-
ria personal i comunitària, es-
devenir testimonis de Crist en 
el món. 

És evident que les implicacions 
i conseqüències d’un Baptisme 
no les pot valorar un infant de 8 
o 10 anys. No té la maduresa 
humana suficient per a fer 
aquesta decisió. És bastant in-
congruent que uns pares que 
no han volgut batejar el seu fill 
de nadó, acceptin una decisió 
immadura d’un fill que a l’edat 
de 8 o 9 anys demana fer la 
Primera Comunió perquè altres 
amics la fan i per tant, també  
ha de ser batejat. 

Ens trobem sovint amb aquest 
desconcert! Com també la in-
congruència d’uns pares que 
bategen el seu fill de petit però 
deixen la decisió de fer la Pri-
mera comunió a l’infant. Tot 
són situacions on es posa de 
relleu la poca maduresa de les 
opcions de fe. 

Que Déu hi faci més que nosal-
tres! 

 

 

SANTS ÀNGELS DE LA GUARDA 

Dimarts 2 d’octubre 

Missa: 8:30h 

Missa: 19:30h Celebrarem el 24è aniversari 
d’ordenació sacerdotal de Mn. Josep M. Gaval-
dà Ribot, Rector 

FESTA DE SANT FRANCESC D’ASSÍS 

Dijous 4 octubre 
Missa: 8:30h  

Missa Solemne a les 19:30h 

Diumenge 21 d’octubre 

COMENÇA  

LA MISSA FAMILIAR  

A LES 12:15H 

Misses:  9h  (castellà) 

            11h 

            12:15h MISSA FAMILIAR 

            20h 

EXPOSICIÓ DEL SANTÍSSIM 

Dimecres 17 d’octubre 
Missa: 8:30h 

De les 18:30h a 19:30h: Exposició del Santíssim 
a l’Altar major 

Missa: 19:30h 


