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NOU CURS ESCOLAR
El patronatge té un sentit. El

Amb aquest patronatge, queda

que, sigui per tradició o per

Tarragona és mariana. I a Ella

patró o la patrona són sants

legitima institució, s'erigeixen

palès que l'arxidiòcesi de

ens encomanem, a la seva

MISSES
SANT FRANCESC
Dilluns a dissabte 19.30h
Diumenge 11, 18* i 19.30h

en protectors de la població o

advocació que marca l'inici d'un

Al mes de setembre celebrem

naixement del Salvador.

toquen properes:

patrona de la ciutat i model de

HOSPITAL SANTA TECLA
Dimecres i divendres 11h

festa de la Nativitat de la Mare

no acovardir-se davant les

* castellà

l'arxidiòcesi de Tarragona.

dificultats que va haver

indrets, doncs és el dia de les

vida.

entitat corresponent.

camí d'esperança al preparar el

dues festes patronals que ens

Cap al final del mes, santa Tecla,

Als inicis del mes, celebrem la

força en la fe, la qual li permet

de Déu, patrona principal de

multiples penalitats i les

És una festa celebrada a molts

d'afrontar al llarg de la seva

Mares de Déu trobades (Núria,
Meritxell, Claustre, etc).

Demanem la seva protecció en
aquests moments d'inici d'un

nou curs, que ha de venir ple de
projectes i de fites.

CATEQUESI

SANT AGUSTÍ
Dilluns a dissabte 19h
Diumenge 12*, 13 i 20h*

DESPATX
PARROQUIAL
Dilluns a divendres 17 a 19h
Certificats i expedients,
dimarts i dijous de 18 a 19h

CÀRITAS

Primera comunió

Confirmació

Dilluns i dimecres de 17 a
18.30h

Inscripcions:
A partir del 16 de setembre.
Dilluns a divendres, de 18h a
19h a l'atri de l'església.

Inscripcions:
Primera quincena d'octubre.
Dilluns a divendres, de 18 a
19h a la rectoria.

ALTRES

Missa inici de curs de
catequesi:
Divendres 4 d'octubre a les
19.30h

La catequesi comença la
setmana del 14 d'octubre

La catequesi comença la
setmana del 7 d'octubre

Confessions, mitja hora
abans de cada missa
Rosari, de dilluns a
divendres a les 19h
Adoració, dilluns de 18.30
a 19.30h
Primer divendres de mes
12 hores amb el Senyor
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IMATGES DEL MES

CAFÈ CALIU AGOST
Des de fa uns anys, durant el mes d'agost, als locals de la parròquia

desenvolupem un projecte per a la atenció de les persones sense sostre.
Tots els dies del mes, un grup de voluntaris es troben a les 8 del matí
per a preparar els esmorzars, que consisteixen bàsicament en un

entrepà, una ampolla d'aigua i un suc. Aquest "pack" es complementa

amb altres queviures que ens faciliten entitats col·laboradores, com el

Banc d'Aliments, alguns forns de la ciutat, El Corte Inglés i d'altres. Així,
alguns dies hem pogut afegir una pasta, un yogurt, una mica de llet, o el
que ens arribi. Un cop preparats, cap a les 9.30 i fins a les 11 del matí,
s'obren les portes de la rectoria per repartir als necesitats aquests

CASAL D'ESTIU

esmorzars.

Al llarg dels 32 dies que ha durat el projecte, s'han repartit uns 4000
esmorzars a quasi 200 persones diferents.

Gràcies a la col·laboració de Filigrana i de moltes persones que ens han
portat roba, hem pogut repartir un bon número de peces, especialment
roba interior, samarretes, pantalons i sabates.

Han passat per la rectoria mes de 60 voluntaris que, en grups de 7 fins a

10, cada dia (també festius) han preparat les coses per tal que la gent del
carrer pugui tenir una assistència bàsica. D'entre els voluntaris, s'han
apuntat unes quantes families amb nens i adolescents, que han
col·laborat amb ganes i força.

Tot això ha estat possible gràcies a la col·laboració de tots els que heu
aportat ajuda per al projecte. És una satisfacció agrair-vos la vostra
aportació, sigui del tipus que sigui.

LOURDES

CAFÈ CALIU AGOST

LOURDES
Un any més, un grup de joves i grans
de la parròquia hem participat en el
XLVII pelegrinatge diocesà a
Lourdes.
L’Hospitalitat de la Mare de Déu de
Lourdes va néixer per acompanyar a
Lourdes a tots aquells que, per
motius de salut o econòmics, no
podien fer sols aquell llarg viatge.

Avui en dia les comunicacions són
més ràpides i econòmiques, però
pelegrinar a Lourdes amb
l'Hospitalitat és una ocasió per a
donar, rebre i compartir amb els
malalts, que són els preferits de Déu.
Aquest any, en que hem commemorat
els 140 anys del traspàs de Santa
Bernadeta, ha estat una ocasió per a
revitalitzar l'esperit, per dedicar
temps als malalts i per a fer noves
amistats.

AGENDA DEL MES

SANT ROC

Dia 6 Adoració 12 hores (20h - 8h)
Dia 8 Nativitat de la Mare de Déu, patrona de l'arquebisbat
Dia 8 Visita de Our Lady of Peñafrancia. 18h
Dia 10 Recés mensual a les 17h
Dia 14 Festa de la Exaltació de la Santa Creu
Dia 17 Recés mensual a les 20h
Dia 21 Festa de sant Mateu
Dia 23 Santa Tecla, patrona de la ciutat. Missa a les 10h a la catedral
Dia 23 Processó de santa Tecla. No hi haurà missa a les 19.30h

