
PARRÒQUIA
SANT FRANCESC

   

HORARIS MISSES

CÀRITAS

Benvolguts, benvolgudes,

Amb molt de goig, presento el full 
parroquial de Sant Francesc 
d'Assís.

Aquest Full parroquial vol ser una 
publicació mensual on recollir les 
principals activitats que la 
parròquia viurà al llarg del mes; 
també afegirem notícies d'ambit 
diocesà i eclesial especialment 
interessants.

La finalitat d'aquesta publicació va 
més enllaàde proveir informació 
als parroquians. Ens agradaria que 

contribuis a fer créixer entre tots 
nosaltres el sentit de pertinença a 
una parròquia, és a dir, a una 
comunitat que viu, prega, camina i 
respira en unitat de fe, 
d'intencions i d'ilusions i objectius.

Tant de bo siguem capaços de 
fer-ho.

Em creat un petit equip per a 
preparar cada mes la publicació. 
Tots esteu convidats a contribuir 
en aquest projecte, de la manera 
que veieu més convenient i adient 
a les vostres circumstàncies.

MARÇ 2019

DESPATX PARRQUIAL

SANT FRANCESC
DILLUNS A DISSABTE

A LES 19'30 H  

DIUMENGE

UNES PARAULES DEL RECTOR

11'00, 18,00* I 19'30

SANT  AGUSTÍ
DILLUNS A DISSABTE

A LES 19'00H  

DIUMENGE

12'00*, 13'00, 20'00*

DILLUNS A DIVENDRES
DE 17'00 A 19'00 

CERTIFICATS I EXPEDIENTS, 
DIMARTS I DIJOUS DE  
18'00 A 19'00 

DILLUNS I DIMECRES DE  
17'00 A 19'30 H 

ALTRES

CONFESSIONS, MITJA HORA 
ABANS DE CADA MISSA

SANT ROSARI DE DILLUNS 
A DIVENDRES A LES 19'00

ADORACIÓ, DILLUNS DE 
18'30 A 19'30 H. 

PRIMER DIVENDRES DE 
MES, 24 HORES AMB EL 
SENYOR.

* MISSA EN CASTELLÀ

La beatificació del 
servent de Déu Marià 
Mullerat i Soldevila, 
pare de família i metge 
de professió, mort el 13 
d?agost de 1936 a El Pla, 
prop d?Arbeca, per odi a 
la fe, se celebrarà el 
dissabt e dia 23 de 
m arç d?aquest  any 

2019, a les 11.00 h, a la Cat edral. Serà presidida pel cardenal Angelo 
Becciu, prefecte de la Congregació de la Causa dels Sants.

S'ha publicat una breu biografia que fa ben propera la seva vida. Tindrem 
al vostre abast un bon numero d'exemplars, per tal que la pogueu llegir i 
distribuir.

La cerimònia de beatificació serà una ocasió per glorificar Déu i per 
deixar-nos edificar pel testimoniatge del nou beat. Per assistir-hi, cal 
invitació. 

NOTICIA DESTACADA D'AQUEST MES



MI EXPERIENCIA EN TIERRA SANTA

Bien saben que hace poco los monaguillos 
mayores de la escolanía fuimos de 
peregrinación a Tierra Santa. Si nos 
preguntaran por volver a ir allí 
responderíamos claramente sí. Ocho días 
que han sido muy intensos de una 
experiencia inolvidable. Y es que lo hemos 
disfrutado a lo grande: unas pequeñas 
grandes bodas de los matrimonios en 
Caná, un "bautizo" de uno de los nuestros 
en el río Jordán, un villancico en la iglesia 
de la Natividad, una adoración eucarística 
en la Basílica de Getsemaní o un Viacrucis 
cantado por las calles de la Vía Dolorosa 
en el corazón de Tierra Santa. Jerusalén al 
despuntar el alba. Empezamos los días 
muy pronto (hacia las 6 de la mañana) y 
durante todo el día visitamos ciudades y 
lugares increíbles conmemorando el 
nacimiento, la vida y la pasión de 

Jesucristo: desde la gruta donde nació 
hasta el agujero donde fue puesta su cruz, 
pasando por el Mar de Galilea, la Montaña 
de las Bienaventuranzas, el monte Tabor o 
el Campo de los pastores. Han sido tantos 
los lugares y tantos los grandes momentos 
entre peregrinos jóvenes y mayores.

En verdad merece la pena hacer esta 
peregrinación y es por eso que os 
animamos a ir la próxima peregrinación a 
Tierra Santa. Esto no sólo trata de ver, sino 
de sentir, de vivir y de pensar que Jesús 
estuvo allí. Se trata de un encuentro con 
nuestra propia historia cristiana. 
Mostramos nuestro compromiso y fe en 
Dios con un espíritu motivador y feliz.

Peregr inar  es ir  en busca de Dios y de lo 
que Él quiere sobre m í.

Giovanni Gonzales

Dia 1: Adoració Eucarística 12 hores.

Dia 2: Conferència "Contemplación y misión en el beato Francisco Palau" a les 
18'30h.

Dia 6: Dimecres de cendra.

Tots el divendres de Quaresma, Via Crucis amb els Natzarens a les 20 h, després 
de Missa (tret del divendres 22, que serà a l'Amfiteatre a les 19h).

Dia 9: Concert solidari a càrrec de la Banda de Música del Col.legi Turó a les 
18'00 h.

Dia 12: Recés mensual a las 17'00 h. i a les 20 h.

Després del recés, a les 18'45, berenar a la rectoria i classe de reposteria.

Dia 16: Trobada de nens de Primera Comunió a la Catedral.

Dia 23: Beatificació de Marià Mullerat, a les 11'00 h a la Catedral.

Dia 29: 24 hores per al Senyor. Església de  sant Antoni de Pàdua.

AGENDA DEL MES

EN IMATGES

BASÍLICA DE LA 
ANUNCIACIÓ

CÚPULA DE LA ROCA

MONT DEL PRECIPICI

CONFERÈNCIES QUARESMALS

Durant el temps de Quaresma, es celebren, anualment, conferències  obertes a tots 
el públics. La finalitat és aprofundir en els pilars de la vida cristiana  des d?una opció 
de fe lliure i responsable.

Dilluns a les 20 h.

Dia 11: ?Misericòrdia i perdó?, per l'Arquebisbe Jaume.

Dia 18: ?Marià Mullerat, un home de conviccions profundes?, pel P. Pere Cardona.

Dia 25: ?Actituds a convertir en el nostre món?, per la Sra. Montserrat Coll.

CÀRITAS

Es necesita una persona 
amb cotxe per anar un cop 
al mes a Reus a buscar 
queviures. No cal 
furgoneta.

Rambla Vella 28 |  977 236 520 |  sfrancesc.tarragona@arquebisbattarragona.cat |  http://sfrancesc.tarragona.arquebisbattarragona.cat
Segueix-nos al facebook.

PASQUA
Per recaudar fons per a 
l'instalacio de l'ascensor, 
rifarem 3 magnífiques mones 
de pasqua.

Es poden aconseguir 
numeros (2?) demanant-los a 
l'Osborn.

Si vols rebre el full 
parroquial al mòbil, 
envia'ns un e-mail o un 
whatsApp.


