
Feiners (menys dimecres): 8:30h - 19h         

Dissabtes i vigílies   19:30h 

Diumenges i festius   9:00h (castellà)  

          11h (català) 

                                 12:15 Missa Familiar 

          20h  (català) 

HORARI DE MISSES      

 

Missa en sufragi pels difunts de la Parròquia 

que han mort durant el mes de setembre 

DIVENDRES 11 d’OCTUBRE  

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 Parròquies de l’ Arxiprestat de Reus 

Carrer de Misericòrdia,12 

   Octubre 2019     Núm. 218 

                                                Web:  sfrancesc.reus.arqtgn.cat 

D’aquí a uns quants 
anys oferir estones en 
silenci serà un gran ne-
goci. Vivim en una socie-
tat plena de sorolls, so-
bretot en les ciutats. La 
mentalitat moderna ten-
deix a omplir la vida amb 
música, imatges, distrac-
cions. A l’home modern li 
fa por quedar-se en si-
lenci i sense res més a 
fer. 

Aquesta por: no serà 
pas un signe que el que 
no sabem fer és entrar 
en la nostra intimitat, 
acarar la pròpia solitud, 
obrir-nos al misteri de la 

pròpia vida? 

El silenci no necessària-
ment és buidor, sinó tot 
el contrari: fer silenci és 
l’experiència que et por-
ta a retrobar el veritable 
sentit de la teva vida. 

Avui per fer experiència 
de silenci cal endinsar-
se en la natura, aïllar-se 
de la gent. El silenci de 
la natura és un silenci 
que s’escolta. 

 

El silenci  El silenci    



 Trobar-te sol en el silenci 
et porta a entrar dins teu i 
fer callar tots els pensa-
ments. Oblidar-te per uns 
instants d’allò que et preo-
cupa, allò que has de fer, 
de les persones que t’en-
volten. Gairebé oblidar-te 
de tu mateix. Adverteixo 
que no és pas fàcil! 

En el silenci aniràs sentint 
una companyia que t’envol-
calla. Una sensació de pau. 
Com si algú vingués a refer
-te, consolar-te. És l’Amor 
de Déu que comença a co-
brir-te com si estiguessis 
enmig d’un núvol. És una 
presència d’un Amor que 
no necessita pronunciar pa-
raules però que sentiràs 
que ve per confortar-te. 

Aquesta presència ve quan 
vol. No la provoques tu. Tu 
només l’esperes, la desit-
ges i ella et ve a trobar. 

Quan un es troba en 
aquesta experiència de si-
lenci contemplatiu cal que 

no es preocupi del temps i 
si pot frueixi d’aquesta pau 
que Déu li concedeix de 
viure. 

Les conseqüències d’a-
quest silenci contemplatiu 
és que ets més conscient 
que Déu està amb tu. Tor-
nes a l’activitat de cada dia, 
als teus compromisos, amb 
la seguretat que Déu t’hi 
acompanya. Cal que trobis 
cada dia moments de pre-
gària. Pot ser la Missa dià-
ria. Pot ser trobar una esto-
na per entrar en alguna es-
glésia i fer uns moments de 
pregària. Aquella petita es-
tona de silenci i de moment 
sincer amb Déu omplirà de 
llum tota la teva jornada. 

 

DIMECRES 2 D’OCTUBRE 

FESTA DELS SANTS ÀNGELS DE 
LA GUARDA 

19:30H  MISSA SOLEMNE D’ACCIÓ DE GRÀCIES EN 
EL 25è ANIVERSARI DE L’ORDENACIÓ SACERDO-
TAL DE Mn. JOSEP MARIA GAVALDÀ I RIBOT (1994
-2019) 

Després de la Missa es convida a tots els feligre-
sos i presents a un petit refrigeri al Claustre de 
l’Institut Salvador Vilaseca 

DIVENDRES 4 D’OCTUBRE 

FESTA DE  

SANT FRANCESC D’ASSÍS 

8:30H  MISSA 

19H MISSA SOLEMNE 

Després de cada Missa hi haurà el Bes de la Relí-
quia de Sant Francesc d’Assís 

 

A PARTIR DEL DIMECRES 9 D’OC-
TUBRE, TOTS ELS DIMECRES NO 
ES CELEBRARÀ CAP EUCARISTIA 
EN AQUESTA PARRÒQUIA 

LA RAÓ D’AQUESTA MESURA ÉS FACILITAR AL 
SACERDOT QUE ENS SERVEIX UN DIA DE DESCANS 
SETMANAL. EL FET QUE A REUS HI HAGI ALTRES 
PARRÒQUIES FACILITA QUE ELS FELIGRESOS D’A-
QUESTA VAGIN A ALTRES ESGLÉSIES PER CELE-
BRAR L’EUCARISTIA ELS DIMECRES. GRÀCIES PER 
LA COMPRENSIÓ DE TOTS.  

DIUMENGE 13  

D’OCTUBRE 

COMENÇA  

LA MISSA FAMILIAR  

A LES 12:15H  

La Missa Famili-
ar és una Missa 
en la que els in-
fants hi partici-
pen de forma 
activa. A la Web 
de la Parròquia 
hi trobareu el 
calendari de 
diumenges en 
què celebrarem 
aquesta Missa 


