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Som a punt de començar un nou any, amb la mirada posada en un futur no
gaire llunyà, més just, equitatiu i solidari. La primera celebració de l’any, la
festivitat de la Solemnitat de la Mare de Déu, ens obre les portes a estar
atents al missatge d’Amor de Déu i acollir-lo en el nostre cor per viure cada
dia d’aquest 2018 amb la mateixa senzillesa que Maria. Demanem a Maria
que ens ensenyi a mirar el món com Ella i que en els moments difícils sapi-
guem mantenir l’esperança.

Pocs dies després celebrarem l’Epifania, manifestació del Senyor. Com és
costum, grans i menuts esperarem l’arribada dels Mags d’Orient, que des de
la nit de Nadal segueixen l’estel lluminós que els conduirà al portal de Bet-
lem, on trobaran l’Infant estimat per Maria i Josep. Preguntem-nos si també
nosaltres hem sabut veritablement trobar aquest Infant Jesús, acollir-lo, por-
tar-lo al cor i compartir-lo cada dia. Seguint la tradició, farem de Reis d’Orient
per fer feliços els infants – i no tan infants - de casa nostra amb algun pre-
sent. Per què no aprofitem aquesta oportunitat per regalar més temps per
compartir i per escoltar, més estimació sincera i menys hipocresies, més
mans esteses i menys punys tancats...? Així aconseguirem que l’esperit de
Jesús, el Salvador, romangui entre nosaltres cada dia de l’any i aquesta for-
ma d’amor que allibera i crea un món diferent s’escampi pertot arreu.

I, finalment el dia 7 de gener, rememorarem el Baptisme de Jesús al riu Jor-
dà, i de pas el nostre propi, per reflexionar si malgrat tots els obstacles, es-
tem disposats a fer que el nostre pas per la vida esdevingui una trajectòria
plena de bons fruits inspirats per l’Esperit Sant.

Aquí es tanca el cicle litúrgic de Nadal, la qual cosa no vol dir que puguem
deixar de banda els bons desitjos de pau i amor que ens hem estat transme-
tent aquests dies. Al contrari, comença el temps de fer-los realitat, d’unir les
forces i posar-nos a treballar de valent perquè es compleixin. Només amb
l’esforç de tots i totes farem que el món sigui cada dia una mica millor.

IHD



COSES  DE  LA  COMUNITAT
RESUM  ECONÒMIC DEL MES DE NOVEMBRE
SALDO A 31-10-2017:

Llibreta a la vista 6.665,68
INGRESSOS:

Quotes fixes 367,00
Donatius 420,00
Col·lectes dominicals                             746,50
Aranzels 372,00
Aportació del Bisbat 1.000,00          2.905,50

DESPESES:
Amortització préstecs 1.977,17
Despeses financeres 76,32
Alarma 48,91
Manteniment climatització 186,06
Electricitat 492,42
Gas 46,09
Aigua 31,31       2.858,28

SALDO A 30-11-2017:
Llibreta a la vista 6.712,90

SALDO  DEUTORS  PRÉSTECS:
La Caixa 112.036,36
Claretians de Catalunya 259.000,00 371.036,36

SALDO  DEUTOR  PRÉSTECS: 371.036,36 €
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

PAPA FRANCESC, AUDIÈNCIA GENERAL (dimecres, 27/12/2017)
Estimats germans i germanes: dedico la catequesi d'avui a reflexionar sobre el signifi-
cat del Nadal. Actualment, estem assistint a una mena de 'desnaturalització' del Na-
dal. En nom d'un fals respecte per a qui no és cristià, sovint s’amaga marginar la fe,
eliminant tota referència al naixement de Jesús. No obstant això, el veritable signifi-
cat d'aquestes festes és Jesús, és el que dóna sentit a tot el que celebrem.
Nosaltres, com els pastors de l'Evangeli, estem cridats a cercar la veritable llum que
és Jesús, que és do de Déu a la humanitat que està immersa en la foscor de la nit.
Quan acollim Jesús en les nostres vides, ens convertim en un regal per als altres. Per
això, nosaltres, com a cristians ens intercanviem regals, perquè Jesús és el veritable
regal per a nosaltres i, com ell, volem ser do per als altres.
Jesús ve a aquest món, i els primers destinataris de la seva vinguda són els petis i
menyspreats, amb qui s'estableix una amistat que continua en el temps. Amb ells, en
cada moment, Déu vol construir un nou món a on no hi hagi gent rebutjada, descarta-
da o maltractada.
Aquests dies us animo a obrir la ment i el cor a Jesús, és do de Déu per a nosaltres, i
si l’acollim també podem ser do per als altres, especialment pels més necessitats de
delicadesa i tendresa. Que Déu us beneeixi. Moltes Gràcies.



Trobada festiva de “Gent Gran”
Amb el cant de nadales va començar la trobada de Gent Gran de la parròquia Sant
Antoni M. Claret, de Lleida, on més de 30 persones es van reunir el passat dijous, 20
de desembre, als locals parroquials, en una trobada entranyable per preparar el Nadal
i de pas, fer una mica de festa.

El claretià P. Josep Vilarrubias, que acompanya els grups de Vida Creixent, va fer una
reflexió sobre el Nadal, per la qual cosa convidà els assistents a recordar escenes i
sentiments sobre les festes nadalenques de quan eren petits i joves. I déu-n’hi-do! si
van sortir coses: cant de nadales, trobada familiar, dinar de festa... A partir d’aquí el
P. Vilarrubias explicà que d’antic Déu parlava al seu poble per mitjà dels profetes però
què, des que es va produir la manifestació plena de Déu en el Nadal, es comunica
amb tothom per mitjà del seu fill, Jesucrist, fet home. Féu també referència a Càritas,
com a expressió de l’amor de Déu envers els més necessitats.

Vingué després la part més festiva amb la participació de la Isabel que va cantar unes
cançons, acompanyada a la guitarra per l’Antonio. Fandangos, bulerías, milongas,
cants folklòrics, poemes i nadales van fer passar una estona ben agradable. Per les
cares de felicitat, els forts aplaudiments i l’acompanyament en alguns cants, es veié
que tothom s’ho va passar d’allò més bé.

A continuació tingué lloc el berenar de xocolata desfeta i coca, preparat per les volun-
tàries de Càritas parroquial, que tothom va menjar amb molt de gust. I obsequiaren
els assistents amb una espelma feta per elles mateixes, perquè il·lumini com a mani-
festació de l’amor de Déu a tothom. Conxita López Torres

Nombrosa assistència a la “Missa del Pollet”
Entre els nens i nenes de catequesi de primera Comunió, els del MIJAC, familiars que
els hi acompanyen, i els infants més petits que els pares volen anar introduint en la
celebració de les festes de Nadal, el cert és que, any rere any, l’església Sant Antoni
M. Claret de Lleida es queda petita per acollir tantes persones que assisteixen a la
missa del Pollet, que va tenir lloc el passat dia 24 de desembre a les 6 de la tarda.

Els nens del MIJAC van escenificar, el passatge evangèlic del naixement de Jesús.
La Mare de Déu, Sant Josep, l’Infant Jesús, els pastors i els reis, van transmetre la
joia del Nadal, amb la complaença dels seus familiars que els miraven bocabadats.

Pel que fa els nens i nenes de la catequesi, per grups i de manera individual, oferiren
a l’Infant Jesús unes boniques caixes de regal amb els seus obsequis immaterials:
desitjos de justícia, pau, solidaritat, perdó, estimació... per a tothom. Cal reconèixer el
bon treball dels catequistes de la parròquia envers la transmissió de la fe als infants, i
felicitar-los per l’esforç que fan per trobar símbols, gestos, elements... que facin més
entenedor el missatge evangèlic. Enguany, a través del conte “La caixa de pe-
tons”, van posar de manifest el que de debò és important: l’estimació i obrir la ment i
el cor per veure més enllà del que hi pot contenir una caixa de regal. El conte i el seu
missatge van emocionar a més d’un.

El cant de nadales populars, el pessebre que hi ha posat a l’església, les lectures, les
pregàries, l’homilia, l’ambientació... tot ajudà a viure la presència d’un Déu que es fa
home per transmetre el seu amor a tota la humanitat.

La celebració acabà amb la felicitació mútua d’un bon Nadal. Conxita López Torres



ACTIVITATS  PARROQUIALS
GENER
1  dilluns (diumenge 31no hi ha MISSA de Vigília a les 19h.)
CAP D’ANY,  Sta. MARIA MARE DE DÉU,  Diada de la PAU

MISSES: 10 i 12h. matí
5 divendres  Missa de vigília 7 de la tarda
6 dissabte FESTA dels REIS,  MISSES de 10h. i 12h.

(no hi ha MISSA de Vigília a les 19h.)
7        diumenge  BAPTISME de JESÚS  MISSES de 10h. i 12h.
8 dilluns CATEQUESI  2on.  any,  18h.
9    dimarts CATEQUESI  2on.  any,  18h.

REUNIÓ de PARES de 1er. any de CATEQUESI, 20’30
10 dimecres  REUNIÓ de matrimonis 16’30h.
11  dijous REUNIÓ  de CATEQUISTES, 20h.
14  diumenge   II durant l’any  MISSES de 10h. i 12h.
15 dilluns CATEQUESI  1er. any, 18h.

CONSELL PARROQUIAL  20h.
16 dimarts VIDA CREIXENT, 16,30 h. tarda

CATEQUESI 1er.  ANY, 18h.
21 diumenge  III durant l’any MISSES 10 i 12
22 dilluns CATEQUESI 2on. any,  18h.

REUNIÓ COMISSIÓ DE LITÚRGIA 20h
23 dimarts CATEQUESI 2on. any,  18h.
28 diumenge IV durant l’any MISSES de 10h.

12h.MISSA FAMILIAR
29 dilluns CATEQUESI  1er. any, 18h.

REUNIÓ CATEQUISTES 20h.
30 dimarts VIDA CREIXENT, 16,30 h. tarda

CATEQUESI  1er. any, 18h.
REUNIÓ de PARES de 2on.. any de CATEQUESI, 20’30

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

GRÀCIES:
A tothom que ha contribuït a la CAMPANY DE NADAL per ajudar a
famílies necessitades: Parròquies del Secà i Balafia, com també una
ajuda generosa de Càritas Diocesana.
S’ha ajudat a 21 famílies amb un total de 88 membres dels quals 50
menors.


