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Comença el darrer mes de l’any coincidint amb l’inici de l’Advent, temps de
preparació per a l’arribada del Fill de Déu. La Corona d’Advent amb les
quatre espelmes –morada, vermella, rosa i blanca– que anirem encenent en
les eucaristies dominicals fins arribar a Nadal, simbolitza la llum que, cada
cop amb més intensitat, ens il·luminarà el camí a seguir per rebre l’Infant
Jesús, el gran regal de Déu a tota la Humanitat.
Maria, Mare de Déu, va descobrir aquesta llum en el moment en què
l’Arcàngel Gabriel li anuncià que seria Mare del Salvador. La festivitat de la
Immaculada Concepció, el dia 8, ens recorda la seva actitud de servei en
conèixer la notícia. Ella és exemple de la humilitat amb què va acceptar la
voluntat de Déu, i al mateix temps, de la generositat amb què va compartir
aquest gran regal d’amor que se li havia concedit.
Les festes de Nadal solen anar associades a celebracions i àpats familiars,
consumisme, despesa... No sempre som conscients que per celebrar que Jesús
ha nascut no calen totes aquestes coses. La veritable manera de viure el Nadal
és fer-ho en comunitat: participar de les celebracions eucarístiques, donar
gràcies, compartir conversa, abraçades, àpats i rialles; sempre pensant que,
possiblement, no gaire lluny hi ha alguna persona sola, malalta, sense feina, o
alguna família sense llar o un tros de pa, i amb pocs recursos.
Tots i totes hauríem de preparar des de ben endins del nostre cor la Corona
d’Advent que ens farà descobrir el veritable significat del Nadal:
Nadal és tornar a recordar el Naixement de l’Amor, de la Vida, de l’Alegria,
de la Pau... en la figura de Jesús. És descobrir aquesta presència de l’Infant
Jesús en cadascú de nosaltres.
Nadal és portar aquest regal d’amor, ple de llum i esperança, allà on les difi-
cultats fan que, a vegades, la vida sembli de color gris.
Nadal és viure amb el compromís de posar en relleu els valors d’estima, dià-
leg, comprensió, respecte i solidaritat.
Bones Festes a tothom !! IHD



COSES  DE  LA  COMUNITAT
RESUM  ECONÒMIC DEL MES D’OCTUBRE
SALDO A 30-09-2017:

Llibreta a la vista 5.513,53
INGRESSOS:

Quotes fixes 1.204,00
Donatius 375,00
Col·lectes dominicals                            850,50
Aranzels 682,00
Aportació del Bisbat 1.000,00            4.111,50

DESPESES:
Amortització préstecs 1.975,90
Despeses financeres 94,41
Fulls dominicals 297,12
Manteniment climatització 186,06
Electricitat 320,72
Internet 1x1 36,23       2.959,35

SALDO A 31-10-2017:
Llibreta a la vista 6.665,68

SALDO  DEUTORS  PRÉSTECS:
La Caixa 114.013,53
Claretians de Catalunya 259.000,00 373.013,53

SALDO  DEUTOR  PRÉSTECS:  373.013,53 €
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

ENLLAÇ SOLIDARI
En tancar les activitats del curs a Enllaç Solidari, a finals de juliol passat, va-
rem enviar un resum de les accions que han suposat moviment econòmic.
Pel seu moviment econòmic i de treball, hi ha hagut tres accions importants
durant el curs 2016-2017:
-Gràcies al donatiu mensual de 20€ de cada padrina i padrí, hem mantingut

una mitjana de 231 infants apadrinats al Brasil.
-Mensualment hem contribuït també amb 500€ al treball dels dos cooperants

brasilers que acompanyen el dia a dia de les famílies apadrinades.
-I hem pogut ajudar els Claretians de l’Índia amb 34.000€ per al menjador

de les 135 nenes acollides a l’escola de Bizrail (Bengala Occidental).
La major part d’aquests diners provenen de les persones que participen als
diversos centres dels Claretians de Catalunya. Per això creiem que val la pena
poder informar des dels Col·legis, Parròquies, Esglésies, Centres de Cateque-
si i totes les altres activitats on els Claretians som presents.
Gràcies!                                                                                   Josep Roca, cmf.



CATEQUESI
El dia 17 al 19 de novembre s’han celebrat a Lleida les X Jornades de
Formació per a Catequistes que organitza el Secretariat de Catequesi
de Catalunya i les Illes Balears (SIC) sobre el tema «Iniciar-se en l’art
de l’acompanyament».
Les Jornades van començar el divendres, dia 17 de novembre, amb la
salutació i l’acollida per part del bisbe de Lleida, Salvador Giménez, i
de Sebastià Taltavull, bisbe President del SIC, que va centrar la temà-
tica de les jornades a partir d’un comentari de diversos apartats de l’ex-
hortació Evangelii Gaudium del papa Francesc. «Més que mai neces-
sitem homes i dones que, des de la seva experiència d’acom-
panyament, coneguin els processos on hi abunda la prudèn-
cia, la capacitat de comprensió, l’art d’esperar, la docilitat a l’Esperit.
(...) La pròpia experiència de deixar-nos acompanyar i guarir, ens
ensenya a ser pacients i compassius amb els altres i ens capaci-
ta per trobar les maneres de despertar la seva confiança, la seva
obertura i la seva disposició per créixer».
També Joan Maria Amich, director del Secretariat, va presentar ele-
ments de l’estudi sobre la situació de la catequesi a casa nostra.
L’endemà dissabte, dia 18 de novembre, després de la celebració de
l’eucaristia, Antoni Vadell, bisbe auxiliar de Barcelona, va oferir als
participants la ponència «El catequista, l’acompanyant acompanyat»,
que va anar seguida d’un ric treball d’apropiació i diàleg entre els més
de tres cents catequistes que hi van participar. A la tarda, els diversos
cursos de formació en els diversos camps de la catequesi van concretar
les idees que Mons. Vadell havia plantejat al matí. Les visites a la Seu
Vella o al Museu de Lleida van completar el treball del dia.
El darrer dia, el diumenge 19 de novembre, va tenir lloc una sessió de
presentació i treball sobre els recursos catequètics en format digital que
ofereix el SIC des d’aquest començament de curs i la celebració de
l’eucaristia, a la Catedral de Lleida, presidida per Salvador Giménez.
MIJAC
Al MIJAC ja hem començat! Som gairebé 50 els qui venim a passar-ho
bé cada dissabte a la tarda. El nostre lema diu: APORTAR, ACCEP-
TAR i COMPARTIR són les claus d’un grup unit.
Si et vols divertir, tenim tot un camí de rajoles durades per descobrir,
no dubtis en venir als locals parroquials de 16h a 18h cada dissabte.



ACTIVITATS  PARROQUIALS
DESEMBRE
1 divendres     COMENÇA Nou Grup de CONFIRMACIÓ 19h.
3 diumenge 1er. D’ADVENT,  Misses 10 i 12h.
4 dilluns CATEQUESI 2on. Any  18h.
5 dimarts CATEQUESI  2on. Any 18h.

REUNIÓ PARES de 1er. curs de CATEQUESI, 20’30h.
6 dimecres Única Missa 10h.
8 divendres LA IMMACULADA.  Misses 10 i 12h.
10      diumenge    2on. D’ADVENT, Misses  10 i 12h.
11 dilluns CATEQUESI 1er. Any  18h.
12 dimarts       VIDA CREIXENT es reuneix 16,30h.

CATEQUESI 1er. Any  18h.
REUNIÓ PARES de 2on. curs de CATEQUESI, 20,30h

13 dimecres     REUNIÓ DE MATRIMONIS, 16,30h
17      diumenge  3er.  D’ADVENT, Misses 10 i 12h.
18 dilluns CATEQUESI 2on. Any  18h.
19 dimarts CATEQUESI 2on. Any  18h.
20 dimecres      CELEBRACIÓ NADALENCA de la Gent Gran, 16h.
21 dijous CELEBRACIÓ COMUNIÀRIA del PERDÓ: 20,30h.
22 divendres VETLLA de NADAL dels Moviments a St. Andreu, 20h
24       diumenge   4rt.   D’ADVENT,  Misses  10 i 12h.

26 dimarts     St. ESTEVE,  Missa 10h.
31 diumenge   LA SAGRADA FAMÍLIA, Misses 10 i 12h.

(no hi ha missa de Vigília ,19h.,de Cap d’Any)
————————————————————————————————————————————————————————————————————

CAMPANYA DE NADAL
S’inicia la campanya de Nadal per ajudar a famílies necessitades.
Podeu portar: llet, sucre, oli, llegums en pots de vidre, llaunes, pastes
xocolata, torrons, ...
Lloc de recollida: a l’església, (l’hora de les celebracions) i a les tardes
de 19 a 21 h. en els locals parroquials, fins el 17 de desembre.
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

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

24 diumenge:  18 h.  MSSA del  POLLET
24 h.  MISSA del  GALL

25 dilluns  NADAL,  MISSES 10 i 12 h. matí


