
Feiners : 8:30h - 19h              

Dissabtes i vigílies   19:30h 

Diumenges i festius   9:00h (castellà)  

          11h 

           12:15h Missa Familiar (fins al 26 de maig) 

          20h  

 

HORARI DE MISSES      

 

Missa en sufragi pels difunts de la Parròquia 

que han mort durant el mes d’abril  

DIVENDRES 10 de MAIG  

A  les 19h 

Dimarts de 12:30h a 13:30h 

Dijous de 19:30h a 20:30h 

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 Parrò-

quies de l’ Arxiprestat de Reus 
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Ressuscitant 

ens ha tornat la 

vida 
El Prefaci Pasqual I reci-
ta així una de les seves 
frases. D’aquesta mane-
ra ens indica molt clara-
ment que la Resurrecció 
és “tornar a la Vida”, 
com recuperar una altra 
vegada la vida. Pressu-
posa que la Vida primer 
s’ha perdut... La mort és 
la pèrdua de la vida. I la 
Resurrecció és que 
aquesta vida perduda la 
tornem a recuperar. 

Però la recuperarem 
amb tota la seva pleni-

tud. És a dir, no ens tro-
barem després de la 
mort amb el rastre de les 
nostres feixugueses ni 
amb el rastre dels nos-
tres dolors i pecats. Tor-
narem a la Vida però re-
cuperada en tota la seva 
magnificència, esplendo-
rositat.    

 

 

 



En la seva mort, la nostra 

mort ha estat vençuda,  

en la seva resurrecció tots 

hem retornat a la vida 

Així també expressa el 
Prefaci Pasqual II la reali-
tat que celebrem aquests 
cinquanta dies de Pasqua.  

La mort i la Resurrecció de 
Jesús ens afecten a tots. 
Jesús no va morir i ressus-
citar només per a Ell tot 
sol. Va morir i va ressusci-
tar per a tots nosaltres, és 
a dir, per a la salvació de 
tots els homes i dones del 
món.  

Per això, la seva mort des-
trueix la mort dels homes 
(ens deslliura d’una mort 
eterna), i la seva Resurrec-
ció és també la victòria de 
cada home i dona que unit 
a Crist, venç la seva mort i 
ressuscita amb Crist. 

 

 

 

La iconografia de la Resur-
recció de Jesús mostra 
Crist Ressuscitat agafant 
de la mà un home i com 
estirant-lo cap a Ell. Té el 
significat que Crist Res-
suscitat salva els homes 
de la mort i els pren amb 
Ell. Als seus peus queden 
aixafades les portes de la 
mort i tot allò que retenia 
els homes en l’esclavitud 
del mal i del pecat. Ell ha 
vençut la mort i ens ha 
obert les portes de l’eterni-
tat! Al.leluia 

 

 

DIMECRES 1 DE MAIG Només hi haurà Missa a les 19h 

DIJOUS 9 DE MAIG 8:30h  Missa (no hi haurà Missa a les 19h) 

20h  CELEBRACIÓ DEL SAGRAMENT  

DE LA CONFIRMACIÓ 

DISSABTE 11 I DIUMENGE 12 
MAIG 

75è aniversari Confraria Nostre 
Pare Jesús del Calvari 

Dissabte 11 maig: 

19H Missa i 20h CONCERT 

Diumenge 12 maig 

11h Missa 75è aniversari Confraria  

MISSES DE PRIMERA COMUNIÓ Els dies 18 i 19 de maig es celebraran les Misses 
de Primera Comunió a les 12:30h 

El diumenge 19 maig a les 11h farem la Missa 
Familiar amb els infants. 

Dissabte 8 de JUNY 

VETLLA DE PENTECOSTA 

20h a la Parròquia de St. Josep Obrer es cele-
brarà la Vetlla de Pentecosta de l’Arxiprestat 
de Reus.  

Per aquesta raó es suprimeix la Missa de les 
19:30h a la nostra Parròquia. 

DIUMENGE 23 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. 

DIUMENGE 5 DE MAIG 

UNCIÓ DELS MALALTS 
En les Misses de 9h, 11h, 12:15h i 20h adminis-
trarem el Sagrament de la Unció dels malalts. 
El poden rebre persones malaltes (joves i de 
totes les edats) i persones a partir dels 65 anys. 


