
Feiners    8:30h   19h             

Dissabtes i vigílies   20h 

Diumenges i festius   9:00h (castellà)  

          11h 

          12:30h Missa Familiar 

          20h  

HORARI DE MISSES      

 

 

Missa en sufragi pels difunts de la Parròquia 

que han mort durant el mes de gener  

DIMECRES 7 FEBRER  

A  les 19h 

Dimarts de 19:45h a 20:30h 

Dijous de 18h a 19h 

DESPATX	PARROQUIAL	

Carrer	Balmes	n.35	

Pàgina Web de l’Arxiprestat de Reus: arxiprestat.reus.arqtgn.cat  

Carrer de Misericòrdia,12 

   Febrer 2018     Núm. 203 

                                                Web:  sfrancesc.reus.arqtgn.cat 

Els diumenges de la Quaresma Els diumenges de la Quaresma   
El Dimecres de Cendra, 14 de 
febrer comença el Temps de la 
Quaresma. En la Missa fem el ri-
tus de la imposició de la cendra en 
el nostre cap. És un signe que ex-
pressa que sense Déu no som res, 
som cendra, i per això cal que ens 
convertim a Ell.  

La Quaresma consta de 5 diumen-
ges i ens porta fins al Diumenge 
de Passió (o de Rams) que és el 
pòrtic de la Setmana Santa. 

Cadascú de nosaltres som convi-
dats a fer una camí espiritual de 
conversió amb paraules i fets. 

 

Primer Diumenge de Quaresma 

És el Diumenge de les Temptaci-

ons de Crist (Mc 1, 12-15). La 
vida és una lluita constant per a 
fer el bé i defugir del mal. Una 
lluita que es juga primer a l’interi-
or del nostre cor. La pregària ens 
ajuda a purificar el nostre cor de 
tota temptació del mal. Necessitem 
l’Evangeli per tal de vèncer en 
aquesta lluita.  

 Segon Diumenge de Quaresma 

Diumenge de la Transfiguració 

del Senyor. Jesús ens porta dalt la 
muntanya del Tabor i allí ens 
mostra la seva Glòria. És la Glòria 
que ens espera i els seus resplen-
dors il·luminen el nostre camí aquí 
a la terra. 

Fem una camí carregant moltes 
creus, enmig de les tenebres del 
pecat... però sabem que cal cami-
nar i arribar al cim, allí ens espera 
la corona de la Resurrecció. 



Tercer Diumenge de Quaresma  

Diumenge de la Purificació del 

Temple. Jesús encès de zel pel 
Temple bolcà les taules dels vene-
dors de coloms etc... És un gest 
profètic amb el qual Jesús anuncia 
que purificarà l’Església amb la 
seva mort, resurrecció i donació de 
l’Esperit Sant. El nou Temple serà 
el seu Cos ofert per a la Salvació 
del Món. Nosaltres esdevindrem 
pel Baptisme temples de l’Esperit 
Sant.  

Quart Diumenge de Quaresma 

És el Diumenge de l’Alegria. Un 
fariseu anomenat Nicodem, diri-
gent dels jueus,  va anar de nit a 
trobar Jesús. Jesús li proposa un 
camí espiritual que consisteix en 
néixer de nou per l’aigua i l’Espe-
rit. Li anuncia que el Fill de Déu 
ha vingut al món amb l'únic privi-
legi d’estirar-se en una creu i ser 
elevat de la terra al cel. Tots els 
qui miraran la creu obtindran l’e-
terna salvació. La creu elevada es-
devé un judici. Tots la veuran i cal-
drà decidir-se: creure en ella i re-
bre la salvació que ens porta o no 
creure i viure al marge d’aquest 
amor i perdó de Déu, és a dir: con-
demnar-se.  

Cinquè Diumenge de Quaresma 

Diumenge del gra de blat que un 
cop sepultat, dóna fruit. Jesús ha 
vingut per donar la seva vida per 
tots nosaltres. La seva mort genera 
Amor i Vida. “Seré enlairat a la 
creu i atrauré tothom cap a mi”. 
L’amor del qui és capaç de donar la 
vida atreu perquè és el màxim que 
podem esperar d’un altre o de Déu. 
Ho ha donat Tot per a nosaltres.  

La Quaresma és un camí que ens 
portarà fins al cim del Calvari, allí 
on Jesús ens entrega la seva Vida. 
Pugem-hi ! Passant per la Creu ens 
endinsarem en un altre camí, el que 
es veu a l’horitzó: és el camí de la 
Resurrecció i Donació de l’Esperit 
Sant. Passant per la Creu i carre-
gant les nostres creus arribarem al 
camí dels qui han vençut les pors i 
falsedats d’aquest món i assoleixen 
la Veritat Plena: el Regne de Déu. 

 

Divendres 2 Febrer 

FESTA DE LA PRESENTACIÓ DEL 
SENYOR  

Misses amb Benedicció de les candeles 

8:30h   i    19h 

Dissabte 3 Febrer 

SANT BLAI 

Missa en Memòria de Sant Blai : 8:30h 

Missa Vigília del diumenge:  20h 

En aquestes dues Misses beneirem els aliments 

Dimecres de Cendra 

14 de febrer 

Comença el TEMPS QUARESMAL 

Misses amb la imposició de la Cendra: 

8:30h   i    19h 

A les 20h Missa a la Prioral de Sant Pere 

VIA CRUCIS 

Durant el temps quaresmal 

Tots els Dijous a les 8h 

Tots els divendres a les 18:30h 

Tots els diumenges a les 19h 

La Confirmació serà el divendres 27 d’abril a les 20h a la nostra 
Parròquia. Si desitges rebre aquest Sagrament posa’t en contacte 

amb la Parròquia:  sfrancesc.reus@arqtgn.cat 

Confirmar-se és rebre la PLENITUD DE L’ESPERIT SANT 


