Parròquia
Sant Francesc
JULIOL-AGOST 2021

S'ACABA EL CURS
Un any més s'acaba el curs. Des

del setembre passat, al llarg dels
messos s'han succeït moltes
activitats.

Els voluntaris de la Càritas
parroquial han atès sense

interrupció més de 70 famílies.
Tenint cura de les normes de

prevenció, han procurat assistir-

les en aspectes que van mes enllà
de l'ajut material.

Han funcionat diversos grups de
catequesi de Primera Comunió i

de Confirmació. També s'han fet
algunes preparacions d'adults,

que han pogut rebre algun dels
sacraments de la iniciació
cristiana.

El grup d'atenció als malalts ha

continuat la seva tasca, que no fa

soroll, però que és tan eficaç.
També hauriem de parlar de la
litúrgia, de la música i els cants,
de les festes, tradicions i
devocions, etc. Dels escolans,
dels cors, dels que tenen cura de
l'economia...
La vida de la parròquia ha estat
possible gràcies a l'esforç i la
il·lusió de moltes persones que
duen a terme una tasca moltes
vegades amagada però
necessaria i han fet un esforç per
adaptar-se a la nova situació de
pandèmia.
Avui, en acabar el curs, és una

ocasió per donar-vos les gràcies
als que feu possible que la

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

parròquia constitueixi un lloc de
trobada amb Déu i la comunitat.
De part de tots.

ESMORZARS AGOST
De seguida arribarà el mes d'agost. Significa vacances, família,

restablir forces,... A sant Francesc també significa una nova edició del
projecte "esmorzars agost" que, des de fa ja un bon grapat d'anys,
mira de sortir a l'encontre de les necessitats bàsiques de les
persones que passen el mes al carrer: queviures, roba...

Les actuals circumstàncies sanitàries ens fan pensar que enguany

veurem una pujada sensible de persones que necessitaran del nostre
ajut.

Preveiem que el pressupost de l'activitat és d'uns 2500€, que
sobretot es destinen al pa i a l'aigua.

Us demanem ajuda per aconseguir aquests productes, i també per a
recollir la roba que repartim entre les persones necesitades.

També necessitem voluntaris que dediquin 3 hores al matí, un dia,
una setmana. Tota ajuda és benvinguda.

CÀRITAS
Dilluns i dimecres de 17 a
18.30h

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
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IMATGES DEL MES

CONCERT BENÈFIC
El dissabte 26 en acabar la missa de les 19.30h el grup Oratorium ha
ofert un concert d'orgue i veu a la parròquia.

Amb un repertori extens i ben escollit on s'hi troben peces dels
compositors més importants (Bach, Haendel, Vivaldi, Caccini,

Schubert, etc.) hem gaudit d'una hora de música sacra i alguns
fragments d'òpera.

CORPUS

El grup Oratorium, liderat per l'organista Josep Maria Gomis, compta
amb Violetta Voronova (soprano), Maria Luisa Moreno (soprano),

Julia Fortuny (mezzosoprano) i Domenico Laviola (basso). A tots ells
agraim la seva participació i el seu esforç que ha produit un resultat
excel·lent.

La recaudació ha estat de 980€ que es dedicaran a Càritas i a les obres
de millora del temple.

RETIRO EUCARÍSTICO
El 4 de junio, primer viernes de mes, se realizó la adoración al
Santísimo expuesto.

En el marco de esta adoración, que ya es habitual en la parroquia, se

RECÉS EUCARISTIC

ha organizado un retiro eucarístico que ha ocupado las primeras horas
de la noche, hasta las 20.30h.

La predicación ha sido a cargo del P. Justo Lofeudo, misionero de la
Santísima Eucaristía, que por vía telemática ha profundizado en el
sentido y devoción a la Eucaristía.

A continuación, se hizo un rato de oración en silencio y otras

prácticas devotas como el rosario eucarístico. Ha terminado el sábado
con la misa a las 8h.Durante la noche se han intercalado partes del
rosario, coronilla y ángelus con silencios.

GRUP ORATORIUM

Ojalá este retiro nos ayude a profundizar en el amor a Jesús
Sacramentado.

AGENDA DEL MES
Dia 2

CASAL D'ESTIU

Dia 13
Dia 15
Dia 16
Dia 17
Dia 30
Dia 6

SANT JOSEPMARIA

Dia 10
Dia 12
Dia 16

Juliol
Adoració. 12 hores amb el Senyor. De les 20h fins a les 8h de
dissabte. Missa a les 8h. Recés eucarístic fins a les 10.30h
Recessos mensuals a les 17.30 i a les 20h
Recés mensual a les 20h
Mare de Déu del Carme. Missa a les 19.30h
Recés mensual a les 17h
Final del Casal d'estiu
Agost
Adoració. 12 hores amb el Senyor. De les 20h fins a les 8h de
dissabte. Missa a les 8h. Recés eucarístic fins a les 10.30h
Recessos mensuals a les 17.30 i a les 20h
Recés mensual a les 20h
Sant Roc. Ofici a les 11.30h

