
Feiners : 8:30h - 19h              

Dissabtes i vigílies   19:30h 

Diumenges i festius   9:00h (castellà)  

          11h 

Durant Juliol i Agost a les 20h Missa a la Prioral 
de Sant Pere  

HORARI DE MISSES      

 

Missa en sufragi pels difunts de la Parròquia 

que han mort durant el mes de juliol 

DIVENDRES 2 d’AGOST  

A  les 19h 

 

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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El “temps ordinari” és 

l’expressió en llenguatge 

litúrgic que serveix per 

anomenar tots aquells 

diumenges i dies del ca-

lendari litúrgic en què no 

es celebra res d’especi-

al. 

El fet que no es celebri 

cap fet important no vol 

dir que el temps ordinari 

no tingui valor per a la 

nostra vida espiritual. 

Ens permet d’assaborir 

en la tranquil·litat del dia 

a dia les paraules, els 

fets i miracles del minis-

teri de Jesús per Galilea.  

Cert que celebrar el seu 

naixement per Nadal i 

celebrar la seva mort i 

Resurrecció per Pasqua 

són fets cabdals. Però 

seria una llàstima que 

ens perdéssim tot el que 

Jesús va fer i va dir du-

rant el seu ministeri. Je-

sús predica amb la pa-

raula i les obres que el 

“Regne de Déu” és en-

mig nostre. 

 

El temps ordinari  El temps ordinari    



El color litúrgic del temps 

ordinari és el color verd. 

Per això el celebrant sem-

pre porta estola o casulla 

de color verd. 

El temps ordinari ens aju-

da a viure amb senzillesa 

la nostra fe. Potser les 

celebracions són més 

austeres i ens convi-

den a viure la fe amb 

fidelitat, constància, 

donant valor a les co-

ses petites i de cada 

dia. 

El temps ordinari ens cen-

tra en els diferents contin-

guts de la predicació de 

Jesús. Potser no són els 

missatges centrals però 

tots ells expliciten i concre-

ten el nucli del missatge 

que és l’amor i la salvació 

que Déu ha obrat a través 

de Jesús. 

Jesús s’atura davant d’un 

leprós, parla amb ell, el 

guareix. Igual ho fa amb 

un cec o amb un paralític. 

Jesús es troba amb perso-

nes pecadores i acull els 

seus desitjos de canviar de 

vida i els mostra un Déu 

misericordiós. Jesús cami-

na amb els seus Apòstols i 

deixebles i els ensenya 

amb paràboles els secrets 

del Regne. Els ensenya a 

pregar amb el Pare nostre; 

els renya quan tenen por i 

creuen que la barca s’en-

fonsa i els retreu la seva 

poca fe. 

Jesús ens exhorta a ser 

senzills com els coloms i 

astuts com les serps per 

tal d’afavorir el Regne de 

Déu. Ens diu que no jut-

gem i que no serem jutjats.  

Ens convida a donar fruit 

amb els dons que hem, re-

but de Déu.   

 

TRIDUUM A  

LA MARE DE DÉU  

DEL CARME 

 

DIUMENGE 14: 

10:30H  Rosari   i    11h Missa 

DILLUNS 15: 

18:30h  Rosari   i   19h Missa 

DIMARTS 16: 

18:30h Rosari 

19h Rebuda de la Processó del Barri del Carme 

19:30h   Missa 

SANT BONAVENTURA 

Dilluns 15 juliol 
Misses: 8:30h  i 19h 

SANTA MARIA MAGDALENA 

Dilluns 22 juliol 
Misses: 8:30h i 19h 

En el temps ordinari ens 

trobem amb un Jesús que 

fa camí amb nosaltres en la 

nostra vida quotidiana. És 

en aquesta vida de treball, 

de descans, amb la família, 

amb les persones que habi-

tualment ens rodegem que 

Jesús vol fer camí amb ca-

dascú de nosaltres. 

Jesús ens espera i vol que 

visquem units a Ell també 

en els moments més insig-

nificants de la nostra vida. 

Precisament aquests mo-

ments de fidelitat quotidia-

na, més amagats i més sin-

cers són els que ens prepa-

ren per tal que en moments 

més decisius sapiguem do-

nar testimoni de la nostra fe 

davant dels altres.  


