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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*

 

HOSPITAL SANTA TECLA
Dimecres i divendres 11h
 

* castellà 

DESPATX
PARROQUIAL
Dilluns a divendres 17 a 19h
Certificats i expedients,
dimarts i dijous de 18 a 19h

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)

QUARESMA
La Quaresma té mala premsa.
Sembla que sigui un temps de
tristesa, de depressió, de privacions
imposades. Com si després de la
festa en llibertat del Carnestoltes,
la penitència quaresmal volgués
compensar-ho. No la veiem com un
temps d’il·lusió esperançada com
l’Advent, per exemple. Sinó com un
parèntesi sense horitzó. Encara que
admetem que és important per a la
vida del cristià, ens costa
d’entendre el sentit profund
d’aquesta importància. Per això,
l’aposta és descobrir la
Quaresma.El que és fonamental per
viure, per celebrar, també per
ajudar a celebrar les setmanes
quaresmals, és descobrir 

que és tot el contrari. Que no és un
temps tancat en ell mateix, sinó
obert a la Pasqua, que no és un
parèntesi sinó un camí. Que si ens
demana un esforç és per obrir-nos
més radicalment a la gran alegria
d’allò que expressa la Pasqua:
l’amor sense límits, salvador i
renovador, de Déu. És veritat que és
temps de penitència, però en el
sentit més original i autèntic de la
paraula: penitència no significa
pròpiament imposar-se càstigs,
sinó convertir-se, és a dir, obrir-se
a la gran veritat, el gran amor, la
gran esperança que és Déu, el Pare
que ens ha revelat i comunicat
Jesús, que vol viure en nosaltres pel
seu Esperit.
(J. Gomis, Descobrir la quaresma)

L'ESPERIT FA JOVE L'ESGLÉSIA
"Us comunico amb goig que avui, primer diumenge de Quaresma,
surt a la llum una Exhortació pastoral que acabo d’escriure destinada
a tot el Poble sant de Déu que peregrina a Tarragona. La podeu
demanar a les vostres parròquies o comunitats. Porta per títol
"L’Esperit fa jove l’Església", i es desenvolupa a la llum de tres
elements que poden configurar l’esperit del nostre treball eclesial en
el moment present: els documents i resolucions del Concili
Provincial Tarraconense de 1995 ―en celebrem el vint-i-cinquè
aniversari―, els ensenyaments del Concili Vaticà II i el projecte
pastoral del papa Francesc. Conscients del present eclesial que
estem vivint, volem fer una mirada al futur. Auscultant la veu de
l’Esperit, volem tornar a començar a partir de Déu".
Amb aquestes paraules, Mons. Joan Planellas ha presentat la primera
exhortació pastoral.
La teniu a la vostra disposició a l'entrada de l'església. Tant de bo la
seva lectura atenta ens ajudi a la "veritable conversió missionera".

https://www.facebook.com/Parr%C3%B2quia-de-sant-Francesc-Tarragona-2012436342159588/
http://sfrancesc.tarragona.arquebisbattarragona.cat/
http://arquebisbattarragona.cat/


LOURDES

DIUMENGE ARQUEBISBE

BERENAR

CÀRITAS

DIMECRES DE CENDRA

AGENDA DEL MES
Conferència quaresmal "Cuidats per Déu", A. Pérez de Mendiguren,
a les 20h
Via Crucis amb els Natzarens en acabar la missa de les 19.30h
Matí de formació de catequistes
(joves) Trobada diocesana de joves a Valls
Recessos mensuals a les 17.30 i a les 20h
Conferència quaresmal, "Recomençar des de Déu", Joan Planellas,
arquebisbe, a les 20h
Berenar i classe de cuina a les 18h
24 hores per al Senyor, Santíssima Trinitat a les 19h, fins a les 19h de
dissabte
Trobada d'infants de primera Comunió a la Catedral, de 10 a 12h
Conferència quaresmal "Una església mare de misericòrdia i
samaritana", Margarita Bofarull, a les 20h

Dia 2
 
Dia 6
Dia 7
 
Dia 10
Dia 16
 
Dia 18
Dia 20
 
Dia 28
Dia 30

IMATGES DEL MES SAN JOSÉ
Dios encomendó a san José  la
inmensa responsabilidad y privilegio
de ser esposo de la Virgen María y
custodio de la Sagrada Familia. Es
por eso el santo que más cerca esta
de Jesús y de la Stma. Virgen María.
No era padre natural de Jesús (fue
engendrado en el vientre virginal de
la Stma. Virgen María por obra del
Espíritu Santo y es Hijo de Dios),
pero José lo adoptó y Jesús le
obedeció como un buen hijo ante su
padre.
San José es llamado el "Santo del
silencio". No conocemos palabras
expresadas por él, tan solo 

conocemos sus obras, sus actos de
fe, amor y de protección como padre
responsable del bienestar de su
amadísima esposa y de su
excepcional Hijo. José fue "santo"
desde antes de los desposorios. Un
"escogido" de Dios. Desde el
principio recibió la gracia de
discernir los mandatos del Señor.
Santa Teresa de Jesús escribió:
"Tomé por abogado y señor al
glorioso San José".
Aprovechemos la cercanía de la fiesta
para seguir el consejo de la santa y
crecer en devoción san José.

NOTÍCIES
Cada mes es reuneix el grup de
"berenar i classe de cuina", amb
l'objectiu de compartir interessos,
aprendre cada dia una nova recepta
de rebosteria i ajudar en les
necessitats de la parròquia.
Enguany sumen més de 40
edicions, el que suposa un bon
número de receptes i moltes hores
compartides. En la classe del mes
de febrer, a més, van tenir la joia de
poder celebrar el 90 aniversari de
la Montse Boronat,
que assisteix des del principi. Per
molts anys!

El diumenge 22 de febrer a la missa
catequètica de les 11h del matí
varem tenir l'alegria de ser
presidits pel nostre Arquebisbe.
En acabar la cerimònia, va poder
saludar i compartir unes paraules
amb molts feligresos i nens i nenes
de la catequesi.
Tenir al Sr. Arquebisbe a casa és
sempre una ocasió per a viure amb
mes profunditat la unió afectiva i
efectiva amb el nostre pastor.
Li agraim de debò la seva visita.


