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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

EL CRUCIFIX TRENCAT
A Mn. Tomeu, rector de
Mallorca, se li va ocórrer fer
ordre en la sagristia. Al fons
d'un calaix va trobar un crucifix
trencat. El va treure i va intentar
recompondre'l. No era tasca
fàcil perquè faltaven les dues
mans, mig braç,...
Mentrestant, pensava què faria
amb aquelles peces. Tirar-lo no
es contempla, es deia.
Recompondre'l i restaurar-l'ho,
era difícil, si no impossible.
Sorprenentment li venien al cap
contínuament unes paraules:
"No em restauris, Tomeu.
Deixa-ho així".
Es va detenir raonant: "Però,
com tindré a la taula un Crist
així, o a l'altar,...", i li va venir el
següent pensament: "I tu, saps
quants ancians trencats hi ha
hagut en aquesta pandèmia?
Doncs cada vegada que em
miris, veuràs a molts ancians;
Saps quants matrimonis s'han
trencat? Quan em vegis,

resaras un parenostre per
aquests matrimonis; I quants
joves estan trencats? Doncs tu
mira'm així i pensa en els joves
que necessiten a Crist, però no
el coneixen".
A la fi, va concloure que aquesta
Quaresma no faria res especial:
amb el Crucifix trencat ja en
tenia prou per a fer camí,...
Aquesta Quaresma l'únic que
faré, es deia, és procurar fer la
vida mes fàcil a les persones
que nostre Senyor posa al meu
voltant: miraré de saludar,
somriure, respectar,...
Tant de bo les reflexions de Mn.
Tomeu ens ajudin a fer el camí
de la Quaresma amb el cor ben
obert a les persones i realitats
que ens envolten. Coneixem bé
quins són els actes propis de la
Quaresma: el dejuni, l'almoina i
la pregària. El Crist trencat ens
recorda que aquests actes
obtenen autèntic sentit quan
miren al proïsme. 
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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*

* 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

Porta com a títol «Ara pugem a Jerusalem…» (Mt 20,18). Quaresma:
un temps per a renovar la fe, l’esperança i la caritat, i en aquest
missatge el papa Francesc encoratja els cristians a preparar-se per a
la celebració de la Pasqua, recorrent un camí de conversió basat en
tres punts clau: la fe, l’esperança i la caritat, expressades en tres
gestos concrets que podem aplicar a la nostra vida diària: el dejuni,
la pregària i l’almoina, especialment en aquest temps quaresmal.

MISSATGE DEL SANT PARE 

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


En general se debe buscar, en el tiempo cuaresmal, la mayor
austeridad posible, tanto para el altar como para los demás lugares
y elementos celebrativos.
En este tiempo hay que suprimir las flores, la música instrumental
(salvo si es imprescindible para acompañar el canto) y los adornos.
Una celebración comunitaria de la Penitencia es muy
recomendable, con confesión personal como preparación
inmediata al Triduo Pascual, así como el ejercicio del Vía Crucis.
En la Misa se omite siempre el Aleluya.
Se dicen los prefacios de Cuaresma (excepto las fiestas que los
tengan propios).
Los domingos se omite el Gloria.
Antes del Evangelio, el lugar del Aleluya se puede hacer una
aclamación a Cristo.
El acto penitencial de la Misa debe destacarse.
El miércoles de Ceniza y el Viernes Santo hay que guardar
abstinencia de carne y ayuno.
Las vestiduras litúrgicas de este tiempo son moradas.

Dado que la cuaresma es un tiempo que nos invita a despojarnos de lo
superfluo y en el que se acentúa el tono penitencial, ello tiene su
repercusión en los signos externos de la liturgia de estos días:

LITURGIA CUARESMAL

LOURDES

DIMECRES DE CENDRA

VIA CRUCIS

AGENDA DEL MES
3r divendres de quaresma. Via Crucis amb els Natzarens a les 
19h. Missa a les 19.30h
Adoració. 12 hores amb el Senyor. De les 20h fins a les 8h de
dissabte (excepte les hores impossibilitades pel toc de queda)
Recés quaresmal. Loreto de les 17 a les 19h
Recessos mensuals a les 17.30 i a les 20h
Recés mensual a les 20h
4rt divendres de Quaresma. Via Crucis amb els Natzarens en acabar
la missa de les 19.30h
24 hores amb el Senyor. Sant Pau de les 17h fins a les 17h de
dissabte
Recés mensual a les 17h
Sant Josep
5è divendres de Quaresma. Via Crucis amb els Natzarens en acabar
la missa de les 19.30h
Recés. De 10 a 13.30h. 3 matins.
Final del recés
Acte penitencial de quaresma a les 19h 
6è divendres de Quaresma. Via Crucis amb els Natzarens en acabar
la missa de les 19.30h
Formació de pares. De les 17.30 fins a les 19h 
Diumenge de Rams

Dia 5

Dia 6
Dia 9
Dia 11
Dia 12

Dia 13
Dia 19

Dia 23
Dia 25

Dia 26

Dia 27
Dia 28

FORMACIÓ PARES

IMATGES DEL MES


