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LA PARRÒQUIA DEL FUTUR
•

•

•
•

Ser de la parròquia dóna identitat. Tens un lloc
de trobada. Hom hi és acceptat com és. T’hi pots
relacionar amb altres: s’engendren grups o petites
comunitats.
La parròquia és un espai que possibilita la pregària,
s’engendra diàleg, es viu la participació, som
escoltats i acceptats, es provoca la reflexió. Es fa
formació.
És lloc on l’acolliment ja no és una paraula: es fa
realitat.
La Comunitat parroquial és més que una estructura;
té un Esperit que uneix i afavoreix l’amor concret.

PROJECTE PEL FUTUR
•

•
•

La darrera etapa del centenari de la Primera Pedra de
la nostra parròquia ja no ens permet quedar mirant
el passat. És història, i per tant ens exigim futur
i ens atrevim a somniar i “inventar” com ha de ser.
Però el que més urgeix és garantir-ne els fonaments,
que és l’ara. L’aportació que va fer Mossèn Joaquim
Cervera, sociòleg i estudiós de la realitat de les nostres
comunitats parroquials ens hi ajuda. Deixem constància
d’unes constatacions i uns reptes que inspiren el que
ens proposem.
• La parròquia ha de ser un lloc obert a tothom. No
pot quedar-se en els de sempre repetint tint el mateix
i esperant resultats nous.
• Hi ha uns condicionants que hem de reconèixer: la
història pesa, la mobilitat de les famílies dificulta
l’estabilitat.
• La societat laica, plural, materialista dificulta
l’espiritualitat necessària.
• La fe va contracorrent de molts valors que avui es
potencien.
• Perill de culpabilitzar-nos i voler tornar enrere.

•

•
•

•

•
•

Cal un Equip (Permanent del Consell de Pastoral) que
faci el seguiment dels objectius que han de respondre
a les necessitats que ens pertoquen. No es pot fer
tot; cal tenir present què es vol, quin camí escollim,
quines necessitat es detecten, quines ofertes avui
són possibles, qui assumeix la responsabilitat, quan
o com es revisa.
El testimoni personal fa creïble el que s’anuncia amb
paraules.
Els equips”missioners” són els que connecten amb
realitats de fora de la parròquia i porten a l’interior
la vida social.
Cal una informació oberta a tothom que quan
hom estigui en condicions pugui connectar amb la
comunitat.
No pretendre que tothom sigui membre actiu de la
comunitat. Hi ha diferents nivells.
Tenir previst que cal fer i realitzar accions que
aglutinin i creïn lligams entre els qui passen per la
parròquia.
Assumir que caldrà tenir parròquies (locals
parroquials) especialitzats: joves, catequesi, esplais...
i compartir amb les altres esglésies del territori els
projectes o realitats existents.
Es fa necessari alliberar a laics i per tant preparar-los i
compartir amb altres parròquies (amb l’Arxiprestat).
L’atenció qualitativa amb als més desafavorits és un
signe visible de l’autenticitat de la parròquia.
Mn Pere Dalmau

MOVIMENT PARROQUIAL

ÉS HISTÒRIA

• BATEJOS
Gener Valeria Villca Rios
Susana Gómez Garcia
Febrer Javier Rey Sánchez
Roger Sánchez Alarcón
Marina Sánchez Alarcón

• EXPEDIENTS MATRIMONIALS
José Luís López Pasadas amb Isabel Hernández García
Raul Martínez Pujol amb M. Teresa de la Esperanza Ruiz Rubio
Andrés Marín Jurado amb Simona Palmigiani

• DEFUNCIONS
Novembre: Mariano Teruel Avilés-68, Núria Sans Agustí-78.

L’Escolania de Montserrat va omplir l’església de gom a gom,
com mai. El Virolai cantat i pregat davant l’altar de la Mare de
Déu de Montserrat va emocionar a tots.

Desembre: Josepa Nicolás Alburquerque-96, Maria
Jiménez Flores-94, Maria Cavallé Pàmies-93, Mercè Cabré
Cabré-95, Coia Olesti Pujol-70, Miguel Angel Maya-48,
Jesús Ordóñez Jurado-53, Xavi Montsech Salom-38, José
Jiménez Torres-88, Remei Forcadell Miguel-94.
Gener: Araceli Castaño Hernández-88, Juana López Ramírez-83, Juan Jurado Moreno-80, Arselí Garcia Mariscal-64,
Pere Andreu Roch-66, Jordi Cort Marsal-78, Joan Esteban
Borràs-90, Antonia González Gallego-70, Emilio Ramos Rodríguez-89, Alejandro Junco Fernández-92, Esteban Garcia
Cano-74, Josefina Redondo Pérez-64, Josep Guerrero Gea90, Jaume Gasca Miranda-86, Carme Solanes Gasió-84.
Febrer: Santos Sancho Recio-94, Miquel Sabaté Escoda-89,
Josep Bleda Pérez-76, Pilar Cortés Jorba-91, Balbina García
López-96, M. del Mar Alentorn Doménech-44, Josep M. Santana Pujol-89, Ramon Roig Balsells-86, Ramon Roig Balsells-86,
Ignasia Novella Aparicio-99, Fernando Raja Robles-85.

Un nombrés grup dels voluntaris de la parròquia fent la
calçotada a una masia de Vinyols i els Arcs. Tot i el fred va
permetre conèixer-nos més i compartir una agradable diada.
Varem recordar que “estem de centenari”.

Març: Montserrat Pascual Jaumot-54, Lola Torell Molons-92,
Josefina Marcó Llaveria-69, Josefa Vall Martín-94, Aludia
Martínez Soriano-68, Jaume Ciurana Briansó-82

• ESTADÍSTIQUES
Catequesi:
Primera Comunió.

Primer: 7 grups i 79 infants
Segon: 7 grups i 73 infants
Confirmació infants: Primer: 1 grup i 6 infants
Segon: 1 grup i 9 infants
Tercer: 1 grup i 8 infants
Confirmació joves: Primer: 1 grups i 17 joves
Segon: 2 grups i 15 joves
Esplai: 4 grups i 110 infants
Nova Evangelització: Hi ha 45 persones repartides en 5 grups.
Legió de Maria: Hi ha 27 persones repartides en 3 grups.
Pregària del vespre: Els dies feiners a 2/4 de 8 del vespre
els grups de la parròquia fan una pregària a la capella.
L’església és oberta: de 2/4 de 9 a la 1 del migdia i de 4 a
8 de la tarda. Actualment hi ha 29 voluntaris.
Aportació als fons comú diocesà: 1.083 € al mes.
Correus electrònics: setmanalment s’envien prop de 400
amb un muntatge de l’Evangeli del diumenge i les informacions de la parròquia.
Revista Mireu: trimestralment se n’editen 3000 exemplars.
Campanya Mans Unides: En l’última campanya s’han
recollit 1.520 €.

El Sr. Jordi Agràs, Delegat de Cultura de les Comarques
de Tarragona, fa ver una brillant exposició sobre algunes
imatges de l’estens patrimoni religiós de Reus i presentà unes
interpel·lacions que obligaven a prendre postura en cada
plantejament.

El Cor Mestral feia la seva bella aportació al Centenari. Es
va sumar a la colla de concerts i audicions musicals que han
desfilat durant l’any. Tot rodó.

PRENEU NOTA

REFLEXIÓ

MARÇ

LA QUARESMA: UN CAMÍ NECESSARI.
LA PASQUA: EL GRAN DO

Dia 18. Dia del Seminari
Dia 19. Sant Josep
A les 10 Eucaristia Solemne
A les 20 Eucaristia
Dia 21 a ¼ de 9 del vespre
a la Parròquia de Crist Rei
Mn Gil presenta els seus dos nous llibres:
Primera emancipació del pensament cristià
Un univers construït per la raó
Dia 25, diumenge
Sortida de pares de l’Esplai Fem-nos amics
A 2/4 de 6 a les 7 de la tarda
Recés a la capella del Santíssim
“No enduriu els vostres cors”
Dia 28 d’abril
Pelegrinatge a Montserrat
Inscripció al RACC
Joves 5 €
Dia 1 de maig
Sortida a veure la Passió d’ Esparreguera
Organitza l’Arxiconfraria del Sant Crist de la Creu
Reserves a Viatges Mestres. Tot inclós 60 €

HORARI SETMANA SANTA
DIUMENGE DE RAMS
Misses 9.00 h. - 10.30 i 12 h Benedicció de Rams
a l’Atri Mn Jocund Bonet i Missa a les 20 h.
A les 18 h Viacrucis a les Germanetes

DIMARTS SANT
A les 20 h Celebració penitencial

DIJOUS SANT
20 h Cena del Senyor
21 h Hora Santa

DIVENDRES SANT
7 h Viacrucis
17.30 h Passió del Senyor

DISSABTE SANT
A les 11 de la nit Vetlla Pasqual

NOTA
La Comissió d’Economia reconeixent les dificultats de poder
fer front a les despeses de la parròquia es disposa a fer una
Campanya per tal de fer socis estables i demanar que la
participació a les col·lectes sigui més generosa.

Per connectar amb la parròquia
Telf. 977 31 66 59
sjoan.reus@arquebisbattarragona.cat
Web: sjoan.reus.arquebisbattarragona.cat
Facebook: Parròquia St Joan Centenari

L’anar fent de cada dia topa amb un calendari litúrgic
que ens diu que és Quaresma. Aquest temps que ens recorda
les nostres misèries que ens convida a mirar dins nostre i
descobrir que no ens acabem de sortir-nos-en dels nostres
bons propòsits. Confiant en Aquell que ha passat davant
tenim la garantia que ens porta la Pasqua. Hem sentit el crit
d’alerta que diu: “No enduriu els vostres cors”. Ara ens dirà:
“No tingueu por, jo estic sempre amb vosaltres”.
La realitat doncs, necessita aquest temps amb una
pedagogia capaç de fer-nos avançar. Poc? Potser sí, però amb
decisió, amb la convicció que escoltar la Paraula, creure en
la força transformadora de la Resurrecció ens renova de tal
manera que haurem de cantar al·leluia! al·leluia! al·leluia!
amb la fermesa suficient com per ser un testimoni pels qui
ens miren.

L’ACTE DE CLOENDA
El dia 11 de Març d’ara fa 100 anys es va posar la Primera
Pedra de la parròquia, hem fet la cloenda del Centenari el
dissabte 10 de març. Les celebracions han arribat al punt
culminant aquesta diada amb signes visibles i engrescadors.
Hem pogut tastar la satisfacció i agraïment a Déu tots els
participants.
El muntatge d’un conjunt de capses, a manera de
carreus, que portaven cada una un element de l’Església,
va construir-se a mesura que s’anava explicant el sentit i
la necessitat dels diferents dimensions de la parròquia. Els
colors, el text , la llum i els qui anaven fent de constructors
va donar vida a la primera part.
L’encesa de la lluminària dels vitralls va ser rebuda amb
un fort aplaudiment. Per mediació de l’Ajuntament l’empresa
SECE, que porta l’enllumenat públic va fer possible aquets
bell espectacle que d’ara podrem contemplar.
Abans de l’Eucaristia s’oferí als participants un text que
presenta tres moments: la Realitat, els Criteris per actuar i els
Compromisos pel futur (Veure darrera pàgina). Foren llegits
per 14 persones.
Després de la celebració de l’Eucaristia es va poder signar
el comunicat, que podeu demanar per adherir-vos-hi, i
encara veure el resum dels diferents actes del Centenari.

MIRANT EL MÓN
SÍNTESI DE LA COMUNICACIÓ FETA, EL 10 DE MARÇ DE 2012,
AMB MOTIU DE LA CLOENDA DEL CENTENARI DE LA “PRIMERA PEDRA”
DEL NOSTRE TEMPLE PARROQUIAL
Conscients que la celebració del “Centenari de la Primera
Pedra” de la nostra Església ens ha permès tenir-ne un major
coneixement, estimar-la i valorar-la, tant en el seu aspecte comunitari com d’edifici que ens aplega, ens trobem avui, aquí,
no solament per agrair tot allò que hem rebut, sinó que ens
disposem a projectar-ho a un futur, amb actituds i fets concrets
com a “pedres vives”, que han de fonamentar, estructurar i
ser-ne el cim per tal d’aconseguir veritables espais d’hàbitat
de l’Esperit de Jesús.
Per això, comuniquem, fem nostres i oferim, als qui vulguin
fer camí cristià, aquests compromisos des dels diferents àmbits parroquials.
En primer lloc, i des del Consell de Pastoral, es proposa
crear lligams i provocar experiències d’intercanvi que afavoreixin un major coneixement intern per tal de poder implicar,
en una major unitat d’acció, a tots els grups, confraries i moviments que conformen la realitat parroquial creant, alhora,
espais i situacions on es visualitzi l’Evangeli.
Des de la Comissió de Litúrgia, s’impulsarà la reestructuració i manteniment de l’equip de “monitors” i “responsables” de cada celebració eucarística per tal de garantir lectors, mantenidors dels cants, “sagristia”,… A créixer, en la
mesura del possible, el grup de voluntaris que procurin el
màxim horari d’obertura del Temple i la Capella del Santíssim. Promoure la formació de nous “Ministres extraordinaris
de la Comunió”.
Les Arxiconfraries i Confraries amb seu canònica a la
Parròquia procurarem un major aprofundiment en les nostres
arrels històriques i la difusió del seu sentit i de la imatgeria que
ens son pròpies i ens motiven. Assumirem, també, el manteniment de les pregàries vespertines, tots els dijous.
L’Equip de Catequesi prioritzarà l’atenció als joves i potenciarà la catequesi familiar. També afavorirà la creació de grups
de vida cristiana.
Conscients que la caritat forma part de la nostra identitat,
des de Càritas es continuarem el projecte “avui pago jo”, procurarem ampliar l’equip de Càritas per tal de poder donar un
major servei en l’acolliment, la distribució alimentària i el seguiment d’aquelles situacions més difícils. S’endegarà un projecte anual, específic, per valor entre 6.000,00€ o 7.000,00€.
Creació d’un equip de sensibilització.
El nostre jovent, els nostres joves, es comprometen a mantenir-se fidels al Grup de Joves tot compartint les diferents vivències amb d’altres agrupacions parroquials i a participar de
la resta de moviments inserits a la nostra comunitat.

Els de l’Esplai som, i volem continuar sent, aquells que
inventem futur tot potenciant un compartir i treballar plegats
amb alegria. Serem el pont que porti a la Parròquia les inquietuds dels nostres infants i joves alhora que, exportarem els
valors de l’Evangeli a aquells que els vulguin acollir.
La Comissió del Centenari, volem culminar la celebració
amb l’edició d’un llibre, ja en marxa, que recull la història de
la comunitat parroquial i de tot allò que s’ha esdevingut al
llarg dels darrers 12 mesos, amb el ferm compromís de continuar treballant per tal de contribuir a una major potenciació
del valor artístic i la missió pastoral de la Parròquia.
El nostre Temple centenari, com a construcció inerta, no
pot manifestar-se, ara bé, des del Consell de Pastoral, la Comissió d’Economia i la Comissió del Centenari adquirim, per
a ell, el comprimís de restaurar-lo i iniciar les campanyes de
sensibilització econòmica que l’ocasió requereix.
Els reusencs d’adopció, ens diuen que “estamos dispuestos a participar en el Consell Pastoral para integrarnos de una
manera plena a la vida parroquial. Nos responsabilizaremos
de la oración del atardecer un día por semana y promoveremos
encuentros para la formación.”
L’acolliment parroquial s’expressa a través de l’Església,
la Capella del Santíssim, l’Atri Mn. Jocund Bonet i, també, a
la Cripta-columbari. Per això volem dignificar-los i informarformar a tot aquell que si apropi mitjançant un major equip
de voluntaris.
L’evangelització i la dimensió profètica pròpia de tota comunitat passa per crear uns equips al Barri Gaudí (Capella de
la Sagrada Família), vetllar per la integració de noves persones
i evitar, així, el tancament i l’autocomplaença i promoure el
diàleg intereligiós, cultural i polític.
Signat:
COMUNITAT PARROQUIAL DE ST. JOAN BAPTISTA-REUS

