
Nou curs escolar, nous reptes, noves expectatives. També a la parrò-
quia, tot i que l’estiu no atura el servei i l’atenció a la vida religiosa
de les persones, tot va recuperant el seu ritme habitual: la catequesi
familiar, les trobades dels grups de confirmació, matrimonis, gent
gran, litúrgia, economia, Càritas, Mijac... L’inici d’octubre ve mar-
cat per la celebració, el dia 2, de la festivitat de la Mare de Déu de
l’Acadèmia o Verge Blanca, patrona de Lleida, des que l’any 1946
el Papa Pius XII en va concedir el patronatge per a la ciutat.
Per altra banda, el dia 22 se celebra el Diumenge Mundial de les
Missions, conegut com a dia del Domund, jornada anual que l’Esg-
sglésia Catòlica promou l’esperit missioner.
Justament aquest esperit és el que va guiar el nostre patró parro-
quial, St. Antoni M. Claret, nascut a Sallent el 1807 i fundador de
la Congregació dels Missioners Fills del Cor de Maria, els Clareti-
ans. Ell és per a tota la comunitat un gran referent de vida, basat en
l’evangelització, el servei i l’estimació a les persones i  la devoció a
Maria, Mare de Déu. El Pare Claret ens ha de servir de guia per en-
tendre que estimar és fer més fàcil la vida a les persones que ens en-
volten i ajudar-les sense esperar res a canvi. La seva pregària “Oh
Déu i Pare meu, feu que us conegui i us faci conèixer; // que us
estimi i us faci estimar; // que us serveixi i us faci servir; //que us
lloï i us faci lloar per totes les criatures.”, resumeix la seva vocació
de servei i la seva gran tasca missionera.
Tots i totes en podem seguir l’exemple, amb alegria i estimació, per
ser part activa d’un nou despertar espiritual a imatge del que el Pare
Claret va fer al llarg de la seva vida. HD
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COSES  DE  LA  COMUNITAT
RESUM  ECONÒMIC DEL MES D’AGOST
SALDO A 31-07-2017:

Llibreta a la vista 5.893,12
INGRESSOS:

Quotes fixes 367,00
Donatius 130,00
Col·lectes dominicals                             698,50
Aranzels 496,00
Aportació del Bisbat 1.000,00           2.691,50

DESPESES:
Amortització préstecs 1.973,36
Despeses financeres 96,09
Activitats pastorals 26,96
Manteniment climatització 186,06
Alarma 48,91
Devol. Despeses finances - 28,27
Gas 45,47       2.348,58

SALDO A 31-01-2016:
Llibreta a la vista 6.236,58

SALDO  DEUTORS  PRÉSTECS:
La Caixa 117.964,06
Claretians de Catalunya 259.000,00 376.964,06

SALDO  DEUTOR  PRÉSTECS:  376.964,06 €
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

EL  GRUP  DE  CONFIRMACIÓ

Els passats dies 8-9 i 10 de setembre, el grup de confirmació, varem iniciar el
curs amb una sortida a la casa de colònies Montsant.
Durant l’estada varem descobrir que hi ha moltes maneres de transmetre l’e-
vangeli, i que sempre que és fa deixant-se guiar per l’Esperit totes són prou
vàlides. El que cal és acollir la crida i veure en quina vessant podem portar
millor la Paraula als altres. Ens hi va ajudar el text de la carta de sant Pau als
Corintis, capítol 12, on parla dels dons de l’Esperit.
Vam aprofundir en la vida de sant Antoni Mª Claret i sant Joan Bosco. També
vam descobrir Pere Casaldàliga, claretià, missioner català al Brasil, ara ja bis-
be emèrit de Sâo Félix do Araguaia, Brasil. →→→



ocasió de la beatificació de 109 màrtirs claretians
14 d’octubre, dissabte:

Conferència “Els màrtirs claretians de Lleida”,
a càrrec del P. Josep Vilarrubias, cmf
a les 8 del vespre (després de la missa de 7)
parròquia Sant Antoni M. Claret, de Lleida

21 d’octubre, dissabte:
Beatificació de 109 màrtirs claretians. 10h.
Basílica de la Sagrada Família, Barcelona
Hi assistirà el Bisbe de Lleida i altres preveres del Bisbat,
juntament amb un nombrós grup de familiars dels màrtirs i
de fidels de la parròquia Sant Antoni M. Claret i altres per-
sones que s’hagin inscrit.

22 d’octubre, diumenge:
Celebració eucarística d’acció de gràcies per la beatificació.
a les 12 del migdia  Presidirà el Sr. Bisbe
parròquia Sant Antoni M. Claret, de Lleida

28 d’octubre, dissabte:
Conferència “El procés en les causes de beatificació”,
a càrrec de Conxita López
a les 8 del vespre (després de la missa de 7)
parròquia Sant Antoni M. Claret, de Lleida

4 de novembre, dissabte:
Projecció de la pel·lícula “Un Dios prohibido”
a les 8 del vespre (després de la missa de 7)
parròquia Sant Antoni M. Claret, de Lleida

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

També vam parlar d’altres missions (Jesuïtes, clausura, i més).
Sense aprofundir gaire  es va parlar de la beatificació dels màrtirs claretians i
de la missió de Guajará-Mirim.
Com no va poder venir cap mossèn i per horaris no podíem assistir a
l’Eucaristia del poble, vam fer una Celebració de la Paraula. L’Evangeli par-
lava de la correcció fraterna, que cal fer quan algú ens ofèn.
Les vetllades vora el foc, fent jocs diversos i xerrant fins molt tard, van ser
d’allò més entretingudes.
Per acabar, felicitar als cuiners que ens van fer uns àpats d’allò més bons.
Montse Ollé



ACTIVITATS PARROQUIALS - OCTUBRE
1  diumenge,  26   durant   l’any
2  dilluns MARE de DÉU de l’ACADÈMIA  Patrona de Lleida

CATEQUESI FAMILIAR  2on any,  18h.
3  dimarts     CATEQUESI FAMILIAR  2on any,  18h.

REUNIÓ de PARES 1er. any de CATEQUESI, 20’30
6  divendres CELEBRACIÓ de la jornada del  TREBALL   DIGNE

LLOC: Càritas.  19’30h.
8  diumenge,   27   durant   l’any
9 dilluns CATEQUESI FAMILIAR  1er.Any,  18h.

REUNIÓ COMISSIÓ LITÚRGIA, 20h.
10 dimarts CATEQUESI FAMILIAR  1er.Any,  18h.

VIDA CREIXENT  16,30h.
12  dijous      MARE de DÉU del PILAR   Missa 10h.
14  dissabte   Conferència sobre els Màrtirs Claretians de Lleida 20h.
15 diumenge,   28    durant   l’any Trobada “Enllaç-Solidari” -Barcelona
16  dilluns CATEQUESI FAMILIAR  2on any,  18h
17  dimarts    PROGRAMACIÓ del grup de Matrimonis, 16,30h.

CATEQUESI FAMILIAR  2on.Any,  18h.
21 dissabte BEATIFICACIÓ    MÀRTIRS    CLARETIANS

ASSEMBLEA inici de curs ACO-Lleida
MIJAC COMENÇA les ACTIVITATS de 4-6 h. tarda

22 diumenge,  29   durant   l’any COL·LECTA - DOMUND
12h. Missa concelebrada i presidida pel Sr. Bisbe

en acció de gràcies per la beatificació dels Màrtirs
23  dilluns   CATEQUESI FAMILIAR 1er. Any  18h.

preparatori per la festa de St. Antoni Mª Claret
18’30 Rosari, Invocacions al sant i Eucaristia amb unes
paraules de reflexió de la vida del sant

24  dimarts ST. ANTONI Mª CLARET
VIDA CREIXENT es reuneix a les 16,30h.
CATEQUESI FAMILIAR 1er. Any  18h.
19h. MISSA  CONCELEBRADA
REUNIÓ de PARES, 2on any de CATEQUESI, 20’30h

28  dissabte   Conferència:“El procés en les causes de beatificació”20h.
29 diumenge,   30   durant   l’any. 12 h. MISSA FAMILIAR
30  dilluns      CONSELL PARROQUIAL, 20h.
——————————————————————————-——————————————————————————————

ELS   DIMECRES   DE   CADA   SETMANA   A    LES   20h.
CURSET    BÍBLIC — P. Jaume


