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MARÇ 2023 
3 - divendres: Via Crucis amb els Natzarens (20:00) 

        Exposició amb el Santíssim «12 hores» de 20:30 de divendres a 8:00  

                         de dissabte i recés eucarístic. Acaba amb la Santa Missa a les 8:00 

5 – diumenge: COL·LECTA PER OBRES DE LA PARRÒQUIA 

6 – dilluns: Xerrada quaresmal a càrrec de Mn. Enrique Rojas, sobre el tema:  

                     «Als ulls del Senyor jo sóc preciós». (19:00) 

7 – 9: dimarts a dijous: Recés obert (10:00 a 13:30) 

10 – divendres: Via Crucis amb els Natzarens (20:00) 

                            Adoració PAC (21:30) 

11 – dissabte: Trobada d’ infants de 2n curs de catequesi de Primera Comunió,  

                          de les parròquies de Tarragona, a la Catedral (9:30) 

13 – dilluns: Xerrada quaresmal a càrrec del sr. Arquebisbe Joan Planellas,  

                       sobre el tema «Als ulls del Senyor jo sóc preciós». (19:00) 

14 – dimarts: Recessos mensuals (a les 17:30 i a les 20:00) 

16 – dijous: Recés (20:00) 

17 – divendres: Via Crucis amb els Natzarens (20:00) 

19 – dissabte: Solemnitat de Sant Josep (Misses: 11:00; 18:00; 19:30) 

24 – divendres: “24 hores amb el Senyor”, a l’església de Sant Antoni de Pàdua 

                              Via Crucis amb els Natzarens (20:00) 

25 – dissabte: solemnitat de l’Anunciació del Senyor (Missa a les 19:30) 

30 – dijous: Acte penitencial (19:00 a 19:30) 

31 – divendres: Via Crucis amb els Natzarens (20:00) 

Misses: dilluns a dissabte: 19:30; diumenges: 11:00, 18:00 (castellà) i 19:30  

Confessions: mitja hora abans de cada Missa (dimarts i dijous: de 18:30 a 19:30)  

Sant Rosari: tots els dies (19:00 a 19:30), excepte els diumenges. 

Comunió a malalts a domicili els divendres al mati. 

Batejos, casaments, etc. (trucar per       informació) 

   Col·lecta per obres de la Parròquia: cada primer diumenge de mes 


