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Parròquia 
Sant Francesc
M A R Ç  2 0 2 3

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
SDA: dimarts a les 16h
Atenció i acolliment:
demanar cita prèvia

ALTRES
Confessions, mitja hora
abans de cada missa.
Festius també durant la
missa
Rosari, de dilluns a
dissabte 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

TEMPS DE QUARESMA
La Quaresma és un temps de
preparació interior per la festa
més important del calendari
cristià, que és el Diumenge de
Pasqua en què se celebra la
resurrecció de Jesucrist.
Comença el Dimecres de Cendra i
dura quaranta dies, els mateixos
dies que Jesús passà al desert.
Les pràctiques del dejuni i
l'abstinència són habituals entre
els cristians des del segle VII.
Això és el que en diu el
catecisme: «Els temps i els dies
de penitència en el curs de l'any
litúrgic (el temps de Quaresma,
cada divendres en memòria de la
mort del Senyor) són moments
forts de la pràctica penitencial de
l'Església. Aquests temps són 

especialment apropiats per als
exercicis espirituals, les litúrgies
penitencials, els pelegrinatges en
senyal de penitència, les
privacions voluntàries com el
dejuni i l'almoina, el repartiment
fraternal (obres caritatives i
missioneres)».
Aquest temps litúrgic consta de
sis diumenges amb les seves
corresponents setmanes. El color
morat dels ornaments simbolitza
la preparació espiritual.
En terres catalanes la Quaresma
es representa gràficament per
mitjà d'una dona vella amb un
bacallà a la mà i set cames,
símbol de les set setmanes que
va perdent a mesura que s'acosta
el final del temps quaresmal.

MISSATGE DEL SANT PARE
El Papa Francesc recorda en el
missatge per a la Quaresma 2023
que «el nostre camí quaresmal és
sinodal».

Titula el missatge «Ascesi
quaresmal, camí sinodal», i
ressalta la relació entre el camí
quaresmal i el camí sinodal que
travessem, «arrelat en la tradició
de l'Església i, alhora, obert a la 

novetat».
Al·ludint a les escenes 
 evangèliques de la
Transfiguració, Francesc descriu
que «el camí ascètic quaresmal,
igual que el sinodal, té com a
meta una transfiguració personal i
eclesial. Una transformació que,
en tots dos casos, troba el seu
model a la de Jesús i es realitza
mitjançant la gràcia del seu
misteri pasqual».

https://www.facebook.com/Parr%C3%B2quia-de-sant-Francesc-Tarragona-2012436342159588/
http://sfrancesc.tarragona.arquebisbattarragona.cat/
http://arquebisbattarragona.cat/
https://opusdei.org/ca-es/article/que-significa-per-a-un-cristia-la-resurrecio-i-la-pasqua/
https://opusdei.org/ca-es/article/40-com-sexplica-la-resurreccio-de-jesus/
https://opusdei.org/ca-es/article/per-que-ens-imposen-la-cendra/
https://ca.wikipedia.org/wiki/Vella_Quaresma


XERRADA QUARESMAL

CATEQUISTES 

DIMECRES DE CENDRA

LOURDES

VIA CRUCIS

ANUNCIACIÓ DEL SENYOR
El 25 de març, nou mesos abans del Nadal, l'Església celebra la
solemnitat de l'Anunciació del Senyor, una festa anomenada també,
l'Encarnació, dia que els cristians commemorem la concepció de Jesús,
és a dir el fet que prengué carn en les entranyes de Maria, la Mare de
Déu.

Com diu l'oració col·lecta d'aquesta festa, celebrem el dia en el qual
Jesús, la Paraula de Déu, es va fer realment home "en el si de la Verge
Maria". Per això les lectures de la missa d'aquesta festa fan referència al
misteri del Déu que, per Maria, va adquirir la naturalesa humana, per tal
que nosaltres esdevinguem fills de Déu. És així com Jesús, fent-se fill de
l'home, ens ha fet fills de Déu. És el que cantem en una de les antífones
més boniques de Nadal, en la qual lloem aquest admirable intercanvi:
«Oh admirable intercanvi. El Creador del gènere humà, prenent un cos i
una ànima, es va dignar néixer d'una Verge, i fet home sense aportació
d'home, ens ha donat participació de la seva deïtat».

Ja Sant Joan Crisòstom escrivia: «Perquè jo pugui contindre la seva
divinitat, la Paraula de Déu entrà en el meu cos. Prengué la meva carn i
em dóna així el seu Esperit. Pren la meva carn per santificar-me; em
dóna el seu Esperit per salvar-me».

IMATGES DEL MES

AGENDA DEL MES
1r divendres de quaresma. Via Crucis amb els Natzarens en acabar la 
 missa a les 19.30h
Adoració. 12 hores amb el Senyor. De les 20.30h fins a les 8h de
dissabte  (missa). Recés eucarístic fins a les 22.30h
Conferència quaresmal a càrrec del Mn. Enrique Rojas: «Als ulls del
Senyor jo sóc preciós», a les 19h. S'avança la missa a les 18.30h
Recés de quaresma. De 10 a 13h. 3 matins
Acaba el recés de quaresma
2n divendres de quaresma. Via Crucis amb els Natzarens en acabar la
missa a les 19.30h
Adoració de «Proyecto Amor Conyugal» a les 21.30h
Trobada d'infants de 2n any de catequesi a la catedral a les 10h
Conferència quaresmal a càrrec del Sr. Arquebisbe Joan Planellas:  
 «Als ulls del Senyor jo sóc preciós», a les 19h. S'avança la missa a les
18.30h
Recessos mensuals a les 17.30 i a les 20h
Recés mensual a les 20h
3r divendres de quaresma. Via Crucis amb els Natzarens en acabar la
missa a les 19.30h
«24 hores amb el Senyor», a l'església de sant Antoni de Pàdua
4rt divendres de quaresma. Via Crucis amb els Natzarens en acabar la
missa a les 19.30h
Formació de pares de 2n any de catequesi de primera comunió, 11h
Acte penitencial de quaresma a les 19h
4rt divendres de quaresma. Via Crucis amb els Natzarens en acabar la
missa a les 19.30h

Dia 3 

Dia 6
 

Dia 7
Dia 9
Dia 10

Dia 11
Dia 13

Dia 14
Dia 16
Dia 17

Dia 24

Dia 25
Dia 30
Dia 31


