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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

MES DE MARIA
La celebració d'un mes especial
d'advocació mariana va sorgir
en temps del rei Alfons X de
Castella, en què es va manar
pregar a la Mare de Déu durant
les cerimònies del Pal de Maig.
El mes escollit guarda relació
amb l'apogeu de la primavera.

Cap al segle XVI es va difondre
l'opuscle conegut com “maig
espiritual”, difós en regions
d'Alemanya i Itàlia, amb el que
s'assenta la idea de
commemorar aquest mes de
manera especial a la Mare de
Déu. A principis de segle XVIII,
els jesuïtes componen les
primeres codificacions de resos
i càntics per a la commemoració
del mes. Els papes Pius VII i
Pius IX van ser grans impulsors
de la celebració d'aquesta festa,
premiant-la amb indulgències.

Hi ha molt diverses i bones
formes de viure el mes de maig.

Enguany, com a preparació per
al 150 aniversari de la mort del
beat Pare Palau, resarem el mes
de Maria del beat Palau, que va
preparar durant el seu
confinament a l’illa d’Ibiza. Allà
va verificar que es practicava
com un “exercici piadós” més,
sense incidència seriosa en la
vida dels fidels. Necessitava,
per això, renovació, un mètode
més adequat per fer del mes de
Maria alguna cosa veritablement
útil en la vida cristiana.

Posem els mitjans perquè la
Mare de Déu ens concedeixi la
gràcia del creixement en la vida
cristiana durant el mes que
comencem.
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MISSES
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

El dia 29 d'abril varem tenir la celebració del sagrament de la unció
dels malalts a la parròquia. Aquest sagrament està dirigit a les
persones que pateixen una malaltia greu o les que tenen una edat
avançada.

Si es rep el sagrament durant la missa, el ritual és més aviat breu
però molt ple de sentit i ajuda força a resar i a demanar Déu nostre
Senyor el que necessitem pels moments de malaltia.

Les persones que van rebre el sagrament coincideixen en què fer-ho
en bones condicions apropa molt al sentit del sagrament. 

UNCIÓ DELS MALALTS

https://www.facebook.com/Parr%C3%B2quia-de-sant-Francesc-Tarragona-2012436342159588/
http://sfrancesc.tarragona.arquebisbattarragona.cat/
http://arquebisbattarragona.cat/


MONTSERRAT

UNCIÓ MALALTS

ADORACIÓ

A mitjans de l'any 2020 van començar a l'església de sant Agustí
alguns treballs de millores i manteniment.

La primera feina ha estat la restauració de la porta d'entrada al
temple. S'han dut a terme feines de retirada de les multiples capes de
pintura existents i de tractament de la superficie i aplicació de
barnisos orgànics.

A finals del mes d'agost varem patir a la ciutat una forta tromba
d'aigua. Els elements previstos per a evacuar l'aigua de les cobertes
de l'església no van funcionar com s'esperava. El resultat va ser una
acumulació d'aigua que va filtrar pels muros de l'edifici fins arribar a
la planta de l'església, especialment la sagristia. També l'edifici veí va
resultar afectat. S'han fet, durant els primers mesos de l'any 2021,
unes feines per millorar l'impermeabilització de la coberta i per
facilitar l'evacuació de les aigües, sobretot en moments de fortes
plujes. També s'ha aprofitat per pujar la instalació d'aigua fins a la
coberta per facilitar les feines de neteja de residus de coloms.

Finalment, s'ha dut a terme un tractament anti-aus a la façana
principal per protegir la obra i els vianants de bruticia i incomoditats.
Agraim tots els donatius que s'han recollit al llarg de l'any per les
obres majors i l'ajut económic que la Diputació de Tarragona ens ha
facilitat per a les millores de la façana.

MILLORES A SANT AGUSTÍ

AGENDA DEL MES
Formació de pares. De les 17.30 fins a les 19h
Confirmacions a la Catedral a les 19h
Adoració. 12 hores amb el Senyor. De les 20h fins a les 11.30h de
dissabte (excepte les hores impossibilitades pel toc de queda)
Recessos mensuals a les 17.30 i a les 20h
Beat Àlvaro del Portillo. Missa a les 19.30h 
Recés mensual a les 20h
Recés mensual a les 17h
Santa Rita de Càsia. Benedicció de les roses en acabar la missa de
les 19.30h
Vetlla de Pentecosta a Santa Clara. Horari a determinar

Dia 1
Dia 7

Dia 11
Dia 12
Dia 13
Dia 15
Dia 22

IMATGES DEL MES

Ha començat l’adoració perpètua a l’església de Sant Antoni de Pàdua de Tarragona. Per ara serà en
format diürn tot esperant que es pugui completar l’equip d’adoradors compromesos i que millori la
situació sanitària actual per a poder ampliar-la a les vint-i-quatre hores.
Per complir les mesures sanitàries actuals, el Santíssim Sagrament s’exposarà a la nau central de
l’església de dilluns a dissabte de les 10.00 a les 19.00 h, i els diumenges de les 13.00 h fins a les 19.00
h. Al llarg de tot el dia es mantindrà un ambient de silenci, pregària i adoració. A la darrera hora es
farà la pregària del Sant Rosari i la Coroneta de la divina misericòrdia. A les 18.45 h hi haurà la
benedicció i la reserva del Santíssim.
Aquelles persones que desitgin cobrir alguna hora d’adoració es poden apuntar a la mateixa església.

ADORACIÓ PERPÈTUA


