
Feiners :  8:30h de dilluns a dissabtes 

  19h    de dilluns a divendres         

Dissabtes tarda (Vigília del Diumenge): 19:30h 

Diumenges:    9:00h (castellà)  

          11h 

   12:15h Missa Familiar 

                    20h  

Els dies festius cal mirar l’apartat de Litúrgia 

HORARI DE MISSES      

 

Missa en sufragi pels difunts de la Parròquia 

que han mort durant el mes de gener  

DIVENDRES 8 de FEBRER  

A  les 19h 

 

Dimarts de 12:30h a 13:30h 

Dijous de 19:30h a 20:30h 

DESPATX PARROQUIAL 

Carrer Balmes n.35 

Carrer de Misericòrdia,12 
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El dissabte 23 de març serà 
beatificat el Servent de Déu, 
Marià Mullerat Soldevila a la 
Catedral de Tarragona. 

Va néixer a Santa Coloma de 
Queralt l’any 1897. Fou met-
ge i Alcalde d’Arbeca. Es va 
casar amb Dolors Sans i Bo-
vé i va tenir cinc filles. Va mo-
rir màrtir de la fe el 13 d’agost 
de 1936 a Arbeca. 

Varen entrar de matinada a la 
seva casa i llançaren pel bal-
có al carrer tots els objectes 
religiosos. Es va acomiadar 
de la seva esposa dient-li: 
“Dolors, perdona’ls com jo els 
perdono”. Va besar el Sant 
Crist que tenien a la casa i 
amb altres quatre convilatans 
més fou endut a uns 3kms 

d’Arbeca. En el camió convi-
dà els altres a penedir-se i a 
pregar. Abans va escriure en 
un paper la llista dels seus 
malalts per tal que en tingués 
cura l’altre metge del poble. 
Un dels milicians es va ferir i 
el va guarir. Fins i tot va fer 
una última recepta pel fill del 
xofer que conduïa el camió. 
El van afusellar i, encara mo-
ribund, llençaren benzina als 
cossos i els van cremar. Els 
crits de dolors es van sentir 
per la contrada. 

Beatificació de Beatificació de   
Marià Mullerat Soldevila  Marià Mullerat Soldevila    



En recollir les despulles van 
trobar a la butxaca de la seva 
americana una creueta que 
encara guarden avui com a 
relíquia. 

Dues de les seves filles encara 
viuen i comenten que el seu 
pare sovint deixava d’amagat 
diners sota el coixí dels malalts 
que visitava per tal que es po-
guessin comprar les medici-
nes. 

La Beatificació tindrà lloc a la 
Catedral de Tarragona el dis-
sabte 23 de març a les 11h i 
serà presidida pel Cardenal 
Angelo Becciu, prefecte de la 
Congregació per la Causa dels 
Sants. Les persones que vul-
guin participar en aquesta Mis-
sa hauran d’obtenir una acredi-

tació. Aquesta acreditació s’o-
fereix de manera gratuïta i es 
pot sol·licitar a la Parròquia 

com a través del correo elec-
trònic:  

beatificaciómullerat@arqtgn.cat  

Cal apuntar-se abans del dia 
28 de febrer segons l’organit-
zació. 

A la Parròquia de Sant Fran-
cesc d’Assís de Reus apunta-
rem persones per anar a la Be-
atificació fins el 18 de febrer. 
Aquesta beatificació és signifi-
cativa ja que es tracta d’un laic 
de la nostra Diòcesi. Ens po-
dem encomanar a ell i dema-
nar-li totes les gràcies que ne-
cessitem. 

 

CATECUMENTAT D’ADULTS 

Del 6 de febrer al 10 d’abril farem un curs de preparació per 

als adults que vulguin rebre el Baptisme, la Confirmació i la 

Eucaristia. Tindrà lloc tots els dimecres de 20:30h a 21:30h als 

locals de la nostra Parròquia (c/Balmes 35). 

Cal apuntar-se a: sfrancesc.reus@arqtgn.cat o be trucant al 

660871585. 

Ajudeu-nos a divulgar i fer conèixer aquest curs. Gràcies! 

 

FESTA DE LA PRESENTACIÓ  

DEL SENYOR 

Dissabte 2 febrer 

Missa a les 8:30h i 11h amb la Benedicció de les 
candeles 

FESTA DE SANT BLAI 

Diumenge 3 febrer 

Misses: 9h, 11h, 12:15h i 20h 

Al final de les Misses beneirem els fruits de la 
terra en honor de Sant Blai 

EXPOSICIÓ DEL SANTÍSSIM 

Dimecres 13 de febrer De 18h a 19h 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Arquebisbe Jaume Pujol i Bal-
cells presenta aquest mes la car-
ta de renúncia formal al Sant Pa-
re ja que ha arribat a l’edat de ju-
bilació com a Bisbe, els 75 anys. 
Fou nomenat Arquebisbe de Tar-
ragona l’any 2004. Donem gràci-
es a Déu de tot el que hem rebut 
de l’Arquebisbe Jaume. Ha estat 

un Bisbe que ha visitat nombro-
ses vegades totes les parròquies 
de l’Arxidiòcesi. Ha estat el nostre 
Pastor durant 15 anys. 

Sempre li agrairem el tracte cordi-
al i amable que ha tingut amb tots 
els preveres i laics de la Diòcesi. 
Ens ha donat testimoni de la seva 
fe i pietat sempre acompanyats 
d’un somriure i d’abraçades. 

Ha impulsat moltes reformes 
d’Esglésies i edificis per a les ac-
tivitats pastorals. Cal destacar la 
rehabilitació de l’edifici del Semi-
nari de Tarragona i la Capella del 
Santíssim de la Catedral. 

Us demano que pregueu per ell i 
li feu arribar l’afecte i el vostre 
agraïment.    


