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ELS FIDELS DIFUNTS
Els primers dies de novembre
celebrem dos festes que ens fan
pensar i aprofundir en la nostra
fe. La festa de Tots sants i la
commemoració pels difunts
tenen lloc al calendari cristià
des de fa molts segles.
Pel que fa a la pregària pels
difunts, forma part de la tradició
cristiana visitar els cementiris i
lucrar indulgencies pels difunts.
Recordem que tradicionalment
es poden aconseguir algunes
indulgències:
Es concedeix indulgència
plenària, aplicable només a les

ànimes del purgatori, als fidels
que el dia 2 de novembre visitin
piadosament una església o
oratori, resin el Parenostre i
recitin el símbol de la fe (Crec
en un Déu).
Es concedeix indulgència
plenària, aplicable només a les
ànimes del purgatori, als fidels
que, des del dia 1 fins al 8 de
novembre, visitin piadosament
un cementiri i preguin
mentalment pels difunts.
Aquest any la Santa Seu ha
prolongat a tot el mes de
novembre els termins
establerts.

SANT FRANCESC
Dilluns a dissabte 19.30h
Diumenge 11, 18* i 19.30h
SANT AGUSTÍ
Dilluns a dissabte 19h
Diumenge 12*, 13 i 20h*

* castellà

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

CÀRITAS
Dilluns i dimecres de 17 a
18.30h

BETÀNIA
El dia 14, l'Arquebisbe va beneir els locals del centre Betània, situats al
carrer Talavera a la part alta de la ciutat, promogut per Càritas
Interparroquial de Tarragona.

El nou espai té com a objectiu l’acompanyament integral per afavorir
la recuperació i la progressiva inclusió social de les persones sense
llar.

El local on s’ubica Betània és on la Manolita, una veïna de tota la vida
de la Part Alta, que va crear un centre per atendre a les persones

vulnerables que vivien al carrer. Manolita va morir l’abril de 2019 i
l’espai estava inhabilitat.

Un nou projecte que també dóna sentit a la Càritas Interparroquial:
entre tots arribem més lluny que si anem separats.

L'edifici és propietat de la Fundació Obra Pia Montserrat, que ha cedit
els locals a Càritas.

MISSES

ALTRES
Confessions, mitja hora
abans de cada missa.
Festius també durant la
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,
de les 20h fins a les 8h de
dissabte (missa)
Comunions malalts,
divendres al matí
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IMATGES DEL MES

ADORACIÓ PERPÈTUA
El dimarts 27 d'octubre va tenir lloc la benedicció de la capella de la

adoració perpétua al Santíssim Sagrament, situada a l'església de sant
Antoni de Pàdua.

En l'homilia, l'arquebisbe Joan va desitjar «que l’adoració perpètua que

començarà en aquesta capella, esdevingui un regal per a tots nosaltres i
per a tots aquells que s’hi aproparan; per a lliurar-se generosament als
CONFIRMACIONS

germans pobres i necessitats, per a fer experiència de l’Església com a
llar de fraternitat i per a trobar l’escalf espiritual necessari davant els
neguits i les dificultats de la vida».

Comença ara la etapa de l'enviament que pretén donar a conèixer la

iniciativa i buscar col·laboradors que puguin dedicar almenys una hora a
la setmana.

Per a més informació es pot escriure al correu electrònic
adoracionperpetuatgnsanantonio@gmail.com

L'ESCOLA DELS ESCOLANS
Dos diumenges al mes, de 17.30 a 18h a la

PILAR

capella del Santíssim hi haurà una estona de
pregària i després assaig per als escolans. A
les 18h podràn practicar servint la missa.
L'escola està oberta a tots els grups de
catequesi de la parròquia.

Tant de bo amb el temps puguem gaudir d'un

bon grup d'escolans que estimin la parròquia i
la litúrgia.

BENEDICCIÓ ASCENSOR

AGENDA DEL MES
Dia 1
Dia 2
Dia 6

ADORACIÓ PERPÈTUA

Dia 8
Dia 10
Dia 11
Dia 12
Dia 15
Dia 22
Dia 28
Dia 30

Tots sants. Rosari pels difunts al cementiri a les 16h
Cadena de pregària per les vocacions
Commemoració dels fidels difunts
Misa a les 19.30h a la parròquia. Al cementiri a les 9, 10 i 12h
Adoració. 12 hores amb el Senyor. De les 20h fins a les 8h de dissabte
(excepte les hores imposibilitades pel toc de queda)
Diada de Germanor (ajuda a l'església diocesana)
Recessos mensuals a les 17.30 i a les 20h
Cadena de pregària per les vocacions
Recés mensual a les 20h
Jornada de la pobresa
Crist Rei
Recés arxiprestal d'Advent. Des de Loreto per via telemàtica
Inici de la novena a la Immaculada. 19 h rosari i novena. 19.30h misa

