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EXPERIÈNCIA DE COMUNIÓ - MIRANT EL FUTUR
Acabat el Centenari i acabat el curs ens arriba l’estiu
amb sant Joan i sant Pere. Ja no cal mirar al passat. O
en tot cas si tirem una passa enrere és per fer una nova
embranzida.
L’observació atenta del món que ens toca viure ha de
provocar una necessària reacció que per ser evangèlica
ha de ser profètica. Doncs no podrem quedar satisfets
amb els resultats de la gestió dels béns d’aquest món
que en fan els poderosos; ni ens pot satisfer el contagi
del pessimisme regnant que porta a un descrèdit de les
persones.
Una comunitat parroquial no es queda mirant el
terra; sap que la força del Senyor “l’encamina invencible
cap els cims” Ha 3,19. Amb aquesta mirada divina i amb
la convicció que no estem sols, som cridats a engendrar
esperança obrint escletxes en cada foscor; som cridats a
ser una paràbola de comunió enmig de la ciutat massa
atenta als èxits immediats.

Volem profetes que són els qui es mantenen fidels
quan el desànim es podria imposar. Valorem els
testimonis que avui són els qui tenen capacitat de
revisar i tornar a començar. Esperem evangelitzadors
que són els qui sempre obren camins i fan present el
Crist; creiem en els mestres que ensenyen nous camins.
Creiem en els pencaries que ens parlen de perseverança
amb una capacitat de fer créixer entorn nova vida..
I de fet, aquets desitjos i aquests propòsits es van
veure realitzats a la diada de fi decurs.
Una parròquia, amb una llarga llista de voluntaris és
un signe de vitalitat que, mirat amb fe i amb humilitat
haurà de tenir present aquella paraula del profeta
Oses 4,9c: “Els teus fruits vénen de mi”, diu el Senyor.
Perquè som del Senyor.

Hem celebrat el dia 9, el final de curs. Acció de
gràcies (a l’Eucaristia) pel viscut durant l’any, un sopar
que va permetre compartir amb prop de 150 persones
una excel·lent vetllada. Un joc ens va fer descobrir
nous aspectes de la parròquia. La trobada va acabar
amb una projecció dels actes del Centenari i amb el
videoclip de l’Esplai.
L’Església té una perspectiva de Misteri, però
també en té una de Poble de Déu. Ens plau veure-la.
L’experiència de compartir amb els altres temps, seure
a la mateixa taula, poder dialogar d’allò que ens ocupa
i fer festa tot coneixent-nos fa que puguem dir: som!
És de celebrar que aquesta nombrosa colla de
“treballadors pel Regne” ens trobem i escoltem propostes
futur. I així va ser i així serà cada curs. L’Església és
una realitat ben viva cridada a ser sal enmig del món.
Si fem un grup aïllat, com serem ferment en la massa?
Com el Precursor, no pararem de mirar com n’és de
necessari renovar-se constantment.
Estem convençuts que mirar endavant, ens obliga a
tenir el peus a terra i confiar en Aquell que tot ho pot.
Ho fa ver Sant Joan, ho farem tot forjant nous camins.
Mn Pere Dalmau.

Flor d’encens i veu ardida
pel desert han germinat:
Sant Joan ungiu la vida
de perfums de santedat!

MOVIMENT PARROQUIAL

ÉS HISTÒRIA

• BATEJOS
Abril

Maig

Juny

Àfrica García Espinar, Júlia Florencio Amador
Amely A. Tulcanazo Velasco
David M. Paredes Gutiérrez, Iris Lázaro Calvente
Ayna Macias Buzougan, Yeray Pinel Torresillas
Cristian Camacho Farré, Ricard Gomes Basora
David Moisés Paredes Gutiérrez
Didier Laviron Rovira, Oriol Bagés Tortajada
Clara Cañadó Sabaté, Álvaro Ruiz Revuelta
Sergio Rios Mamani, Eric Duran Burillo
Martí Reigada Jornet

• EXPEDIENTS MATRIMONIALS
Xavier Díez Portugal amb Laia Capdevila Raduà
Francisco Javier Granados Pérez amb Gisela Ferran Serrat
Jordi Notario Pàmies amb Raquel Martí Muñoz
Jordi Bussé Artigas amb Sara Monter Puy
Gerard Granados Cano amb Laura Bernal Mimbrero
Eduardo Pardos Sebastián amb Anna Martorell Rodon

No és una simple “anada a Montserrat”. Fou tot una experiència
ben preparada, viscuda, celebrada amb la Confraria de la Mare
de Déu de Montserrat. Ara havent renovat la junta i aprovats
els estatuts s’emprèn una nova embranzida.

• DEFUNCIONS
Març: Albert Roig Altès-82, Concepció Saladié Queixalós-97,
Liberata Pena Vilaplana-87, Maria Guillemat Virgili-75,
Maria Pintaluba Olesti-94,
Abril: Miquel Secall Joan-95, Joaquina Fresquet Comes-97,
Francesca Holthoefer Duran-92, Juanita Magrané
Llauradó-74, Isabel Colomé Solanes-99, M. Pilar Llurba
Socias-91, José M. Morales Carrasco-71, Juan Miguel López
Asensio-85, Visitación Gómez-Pimpollo Pacheco-89
Maig: Jaume Llort Suárez-37, Juan Martí Mora-56, Antonia
Rodríguez Borràs-72, Francisco Villada Ramírez-82,
Domingo Masip Masip-84, Daniel Calvo Afonso-23, Ernesto
Quesada Rubio-78, Maria Vallverdú Xabuch-80, Enriqueta
Checa Garcia-92, Pascual Marimón Figuerola-85, Antonio
Bonet Cabellos-89, Ingemar Martorell López-19
Juny: Antoni Castelló Lataur-79.

Els infants són sempre protagonistes. A la catequesi, ja sigui
visitant el Santuari de la Mare de Déu de Misericòrdia o al
ﬁnal de curs “s’ha de fer veure”.

• PRIMERES COMUNIONS
Juan José Alarcón Bonilla, Raquel Ambrós Marsal, Marta
Andrada-Wanderwilde Batista, Alexia Andreu Batlle, Daniela
Camila Arza Chilo, Sara Assens González, Berta Bages Vila,
Neus Balsells Puig, Jordi Bladé Montañés, Albert Capdevila
Isern, Jordi Capdevila Llaveria, Lluís Capdevila Molina, Desireé
Carrillo Ferran, Mabel Castaño Roldan, Maria Cobos Rosell,
Pere Corts Monter, Marta Deu Martí, M. Elena Doña Fernández,
Albert Faiges Beltran, Carla Fernández Moreno, Alejandro
Gamboa Batista, Joan Gebellí Granell, Valeria González Pérez,
Sergio González Serrano, Claudia Hernández Caballero, Marc
Hernández Ferrer, Víctor Homs Mateu, Judit Jardí Jiménez,
Laia Jiménez Querol, Teresa Lorenzo Veciana, Rebeca López
Fernández, Héctor López Fernández, Alba López Garcia, Teresa
Lorenzo Veciana, Luís Felipe Martínez Garzón, Aina Martínez
Torres, Melisa Menéndez Fernández, Albert Miralles Magre,
Adrián Moreno Velasco, Pol Oliver Arderiu, Elia Sueng Pàmies
Ramos, Melisa Paredes Gutiérrez, Marc Parra Del Barrio,
Andrea Perrogón Arza, Sergi Quesada Medina, Jairo Daniel
Ramírez Picha, Jhonatan C. Ramírez Picha, Juan José Ramírez
Picha, Gisela Xian Rivas Gil, Itziar Rodríguez Segura, Rocio Xin
Ying Ruíz Gómez, Joan Arnau Sagarra Canalda, Luís Salamero
Rincón, Marta Sánchez Justícia, Àlex Sanz San Andrés, Juan
Rubén Santiago Jiménez, Anna Sarrà Andreu, Dora Gabriela
Szekely, Alex Taravilla Díaz, Naiara Torres Pinel, Fabiana
Torrez Guerra, Carlos Manuel Torrico Jiménez, Yulia Berniz
Trinidad Tejada, Núria Vallvé Bellés, Carla Vallverdú Arrufat,
Iris Vázquez Torrijos, Blanca Vidiella Álvarez-Cuevas, Daiana
Belén Vedia, Núria Verdiel Sánchez, Marina Verdiel Sánchez,
Yanira Víudez Soria, Roksana Weychan.

A l’Arxiprestat un nombrós grups de joves es troba per fer camí
de fe. Al Monestir de les Clarisses 10 joves fan un compromís
per fer de la seva vida una militància cristiana.

L’Esplai Fem-nos amics ha protagonitzat un excel·lent ﬁ de
curs. També animant la trobada conjunta amb els de catequesi.

PRENEU NOTA
21 DE JUNY A ¼ DE 9 DEL VESPRE
Presentació del llibre
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VOLUNTATS, ESFORÇ I REALITATS

REFLEXIÓ
UNES PREGUNTES PER APRENDRE
Després del sopar de final de curs a l’Atri Mn. Jocund, el mossèn
va fer una colla de preguntes per ajudar a descobrir la vida de la
parròquia. Aquí en posem unes quantes; les sabeu? Que vol dir:
coneixeu la vida parroquial? N’hi havia més
•

D’ESTISLAU FIGUEROLA GUAL, dc
Ho presenta Mn Francisco Giménez, Vicari Episcopal

•
•

El bisbe Borràs i Mn. Jocund Bonet juntament amb 165
màrtirs més esperem seran reconeguts com a beats durant
l’Any de la Fe. Serà festa grossa. De manera permanent a la
nostra parròquia podrem donar-li culte. A Déu gracies.

Casal Fem-nos amics
Pels infants de 3 a 12 anys.
De 8 h a 15h
Del 25 de juny al 7 de setembre
(possibilitat de dinar)
Telf. 630 985 524

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cripta/ Columbari
A més d’un Espai Memorial, per acollir les cendres dels
difunts és una obra d’art que afavoreix el recolliment.
Sempre que es vulgui visitar o interessar-se per la
concessió d’una urna podeu demanar-ho als voluntaris o
telefonar a la parròquia 977 31 66 59.

Obres?
La Comissió d’Economia ha demanat un pressupost per
la rehabilitació i pintura de la nau central de l’Església i
les capelles laterals. Ens animarem a tirar endavant el
projecte si es veu amb bons ulls i s’apunten molts socis
col·laboradors.
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La Residència Universitària
Sant Joan ofereix per l’estiu la
possibilitat de residir-hi com a
turista. Demaneu informació al
tel. 977 330 713.Podeu reserveu
habitació pels familiars o amics
que venen de vacances a Reus.

•

•
•
•
•
•

•
•

Per connectar amb la parròquia
Telf. 977 31 66 59
sjoan.reus@arquebisbattarragona.cat
Web: sjoan.reus.arquebisbattarragona.cat

•
•

•
•

Com es diu l’artista que va fer els murals de la Capella del
Santíssim?
Quantes hores està oberta l’Església els dies ordinaris?
El nom de les diferents Confraries
Què representen les imatges de sota del vitrall de la Mare de Déu
del Pilar?
On van de colònies l’Esplai aquets estiu?
Quantes Sales de catequesi hi ha a la parròquia?
Quants columbaris hi ha entre grans i petits?
De quin autor són les imatges del columbari?
Quin any va morir, màrtir Mn Jocund?
Quin és el lema que hi ha al Vitrall de Joan XXIII?
A qui es va dedicar l’Església quan es va posar la Primera pedra?
Quants monitors hi ha a l’Esplai?
Com es diuen els diferents grups d’infants de l’Esplai?
Com es diu el llibre que va publicar l’Esplai?
Com es diu l’artista forjador que va fer el peu del Ciri Pasqual?
Quants infants han fet la primera Comunió?
Quin diumenge es fa “el compartir” amb els immigrants o
nouvinguts?
Quants grups de la Legió de Maria es reuneixen a la parròquia?
Què val el dinar per una família del “Avui pago jo”?
Quantes custòdies tenim a la parròquia?
De qui és la imatge de sant Joan que tenim al presbiteri?
Qui va ser l’arquitecte de l’església?
Quins van ser els arquitectes de la renovació actual de l’església?
Quants ministres de l’Eucaristia autoritzats hi ha a la parròquia?
D’on surten els aliments que es distribueixen a Càritas?
Com es diu el cor de joves que canta a l’Església?
El nom de quatre autors dels punts de llibre sobre sant Joan
Quin dia es celebra la festa del Sagrat Cor?
Qui va ser el primer rector de la parròquia actual?
Quants grups hi ha de Nova Evangelització?
Podria un parent vostre “anar a viure a la Residència Universitària
Sant Joan?
Com es diu la Capella de la parròquia que hi ha al Barri Gaudí?
A quina hora hi ha la pregària del vespre a la capella del Santíssim?
Quan diners, aproximadament, aporta Càritas per ajudar a les
famílies ?
Qui va fer el text, els dibuixos i la música dels Goig de Sant Joan
Baptista?
Quina és l’edat mitja dels catequistes?
Com li deien a Mn. Artur Boronat?
Sabríeu dir el títol de tres llibres de Mn Gil?
Quantes famílies atén Càritas actualment?
Quin any es van traslladar les restes de Mn Jocund Bonet a
l’Església?
Qui és el responsable de l’altar de sant Antoni?
Quantes persones caben assegudes a l’Església?
Com es diu el qui va construir la majoria de vitralls?
Quants actes es van fer l’Any del Centenari (música, conferències,
celebracions...)?
Quin any es beatificarà Mn Jocund Bonet?
Com es diu el llibre que va escriure Mn Manel Fuentes sobre la
història de la Parròquia?

MIRANT EL MÓN
ELOGI DE LA (BONA) POLÍTICA ( I )
Des d’uns anys ençà estem vivint un creixent deteriorament del concepte que la gent té de la política en general i dels polítics
en particular.
L’enquesta Jóvenes españoles 2010 marcava un creixent rebuig de la joventut a la política i als polítics (73%), el percentatge de
rebuig entre els ciutadans adults també segueix augmentant.
La política no corromp ningú, senzillament posa de manifest
el que és cada persona;
Fa uns mesos circulava per Internet un acudit de Millor
Fernández (escriptor argentí). Des d’una de les seves
col·laboracions a la premsa va fer un desafiament als seus
lectors amb la pregunta: “Quina diferència hi ha entre un
polític i un lladre”? Li cridà l’atenció la resposta d’un lector:
“La diferencia es que jo elegeixo el primer mentre que el
segon és ell qui m’elegeix a mi”. Millor li va respondre:
“Estimat senyor vostè és un geni.... és l’únic dels meus
lectors que ha trobat una diferència” Millor feia referència al
seu país, però la gran divulgació que va tenir aquest acudit
dins les nostres xarxes socials és una prova fefaent que entre
nosaltres s’ha generalitzat la idea que política i corrupció van
agafades indefectiblement de la mà i que tots els polítics són
la mateixa cosa. Totes les generalitzacions son manipulacions
reduccionistes del pensament, pren una part pel tot, i com a
tals profundament injustes.
La política no corromp ningú, senzillament posa de
manifest el que és cada persona; per això hauríem de ser
pregoners d’aquells que són incorruptibles. Cal reconèixer
que hi ha polítics corruptes, com s’ha pogut contrastar en els
darrers temps, però això no ens permet posar-los tots dintre
del mateix sac, si som mínimament rigorosos.
Els cristians som cridats a comprometre’ns decididament en
la lluita per conquerir un futur satisfactori per a la humanitat.
Això ens exigeix esforç i rigor intel·lectual. Hem de bandejar
de forma clara les desqualificacions generalistes i les que es
fan sense base ni proves contrastades; i per descomptat hem
de denunciar aquelles corrupteles de les que tinguem proves,
encara que solament sigui per a no foragitar del servei públic
aquells que hi se sentin cridats.

Els cristians estem cridats a
allistar-nos decididament en la
lluita per conquerir un futur just
per a la humanitat
Què és la política?
És l’activitat encaminada a regular la vida de la societat per
que aquesta pugui assolir el bé comú dels seus membres i una
correcta relació amb la resta de societats. L’organització de la
convivència, és una tasca comuna a la que tots ens hem de
sentir cridats a participar-hi, des de la base al cim.
Als inicis de la Modernitat tenim dos pensadors que han
deixat una profunda empremta en la manera d’organitzar la
convivència a la “Polis” que ha arribat fins els nostres dies:
Maquiavel i Moro.
L’objectiu de Maquiavel és el poder, com aconseguir-lo i com
mantenir-lo

Nicolò Maquiavel
Florència (1469-1527) formava part
de la burgesia benestant i tenia
pensament republicà; tanmateix
va escriure El Príncep per tal de
guanyar-se l’amistat dels Mèdici. Es
aquest un tractat -inspirat en Cèsar
Borgia- on marca el camí a seguir
pel governant per assolir el poder
i les estratègies necessàries per a
mantenir-lo, un cop aconseguit. Per
això li cal gaudir de poder absolut i
no cal que sigui moralment bo. Cal
admetre que no tot va ser negatiu
en el seu plantejament, la seva obra
va ser una eina definitiva per a superar l’organització feudal
encara imperant al seu país.
Moro defensava la política com a servei.
Tomàs
Moro,
Londres
(1478-1535). Va ser lord
canceller (1529 -34) Quan
Enric VIII imposà al seu
Parlament l’ “Acta de
Supremacia” per la que es
declarava com a l’únic cap
de l’església d’Anglaterra,
Moro no va voler signarla com a canceller, sabent
que això exasperaria el
rei i li portaria funestes
conseqüències. Ell i el bisbe
Fischer, qui tampoc va signar la separació de Roma, foren
tancats a la torre de Londres fins la seva decapitació el 1935.
Moro deixà escrit: “ En tots els afers de consciència cadascú
de nosaltres ha d’estimar el que ella li dicta per davant de
qualsevol altra cosa”.

Moro, un monàrquic convençut,
defensava la política com a servei
als governats. El poder solament
podia mantenir-se mentre el
governant tingués la confiança dels
governats, dimitint en perdre-la.
L’any 2000, Joan Pau II va declarar a T. Moro patró dels
governants i polítics. Cada 22 de juny recordem aquest
humanista i polític. El seu exemple és un estímul a seguir per
tots aquells que veuen en la política una eina de servei a la
societat on viu.
JT

