SANT FRANCESC D’ ASSÍS
Tel.: 977 23 65 20 - 679 852 473

http://sfrancesc.tarragona.arquebisbattarragona.cat
e-mail: sfrancesc.tarragona@arquebisbattarragona.cat

AGOST 2020
2 – diumenge: COL·LECTA PER OBRES DE LA PARRÒQUIA
6 – dijous: Transfiguració del Senyor
7 – divendres: Exposició amb el Santíssim “12 hores”
de 20:00 del divendres a 8:00 del dissabte
11 – dimarts: Recessos mensuals (a les 17:00 i a les 20:00)
15 – dissabte: ASSUMPCIÓ DE LA MARE DE DÉU:
Misses: 11:00 (català); 18:00 (castellà); 19:30 (català)
16 - diumenge: Missa de Sant Roc (11:00); Misses: 18:00 i 19:30
21 – divendres: Missa pels difunts del barri de Sant Roc (19:30)
30 – diumenge: “Meditació”, predica Mn. Jaume Poy (17:15 a 17:45)

CAFÈ CALIU AGOST
Necessitat: El projecte cafè caliu atén les persones desfavorides de la ciutat proporcionant-los
dutxa, rentat de roba, esmorzar i atenció d' una treballadora social. Al mes d' agost ha de
tancar per reparacions, neteges o reformes. Es crea, per tant, una necessitat.
Objectiu: a Sant Francesc, amb el suport de les parròquies de Tarragona, ens proposem, en la
mesura de les nostres possibilitats, oferir un esmorzar bàsic, que consisteix en: entrepà, mig
litre d’aigua, suc.
Necessitem suport personal: cada dia treballen 6 ó 7 voluntaris, de les 8:00 a les 11:00
Necessitem material: el cost diari del projecte són 92€. Pots col·laborar amb el total d’un dia o
amb una partida (pa, aigua, sucs, tomàquet, embotit, etc.). També repartim roba d’home adult:
si en teniu a casa, ens farà un bon servei.

HORARI DE L’ESGLÉSIA: Durant el mes d’agost, de dilluns a dissabte, l’església
estarà oberta de 18:30 a 20:00. Diumenges i festius s’obrirà mitja hora abans de
cada Missa.
Misses: dilluns a dissabte: 19:30; diumenges: 11:00, 18:00 (castellà) i 19:30
Confessions: mitja hora abans de cada Missa (dilluns: de 18:30 a 19:30)
Comunió a malalts a domicili, batejos, casaments, etc: 679 852 473
Col·lecta per obres de la Parròquia: cada primer diumenge de mes
(Agost: NO hi ha exposició del Santíssim el dilluns, SI confessions de 18:30 a 19:30)

