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Estem a punt d’entrar al mes de març, que enfilarà la recta final de
l’hivern amb tres diumenges de Quaresma, que ens conduiran a  Set-
mana Santa. La Quaresma ens brinda una magnífica oportunitat per fer
una parada en el frenètic camí de la vida i plantejar-nos si realment sa-
bem i volem escoltar Déu. Aquests dies de recolliment interior ens han
de servir per refermar la nostra voluntat de canviar i millorar el món
que ens envolta, tot recordant que, si bé Déu ens ha fet lliures d’escollir
el nostre propi camí, aquesta llibertat implica també elegir, sempre en
qualsevol circumstància, el bé.
Enmig d’aquests dies de Quaresma, celebrarem la festivitat de Sant Jo-
sep (el 19), espòs de la Verge Maria. Ell, com ningú, encarna aquesta
figura de persona bona, honesta, que sap escoltar i interpretar el missat-
ge de Déu. És un gran referent de l’actitud de servei, humilitat i gene-
rositat amb què cal actuar en el nostre dia a dia. I demanem al Senyor
que, seguint l’exemple de Josep, ens ajudi a tenir cura de les persones
que ens han estat encomanades, i també del món en què vivim perquè
esdevingui més amable i acollidor per a tothom.
El dia 25 serà Diumenge de Rams, dia de l’entrada i aclamació de Je-
sús a Jerusalem, que donarà pas a la Setmana de Passió, Mort i Resur-
recció del Fill de Déu. Recordarem l’Últim Sopar de Jesús amb els
Apòstols, la instauració de l’Eucaristia i el seu manament d’Amor uni-
versal (Dijous Sant), i el calvari i la seva mort en creu (Divendres
Sant); però no ens entristirem, perquè sabem que el triomf de l’Amor
sobre la mort és ben a prop (Vetlla Pasqual). Resumit, en paraules del
bisbe Pere Casaldàliga, que acaba de complir 90 anys, fidel al missatge
de Jesús i del seu ideari: “Al final del camí em diran: Has viscut? Has
estimat? I jo, sense dir res, obriré el cor ple de noms”. IHD



COSES  DE  LA  COMUNITAT
RESUM  ECONÒMIC DEL MES DE GENER
SALDO A 31-12-2017

Llibreta a la vista 6.445,85
INGRESSOS:

Quotes fixes 1.658,00
Donatius 3.835,00
Col·lectes dominicals                          1.044,18
Aranzels                                                 868,00
Aportació del Bisbat 1.000,00           8.405,18

DESPESES:
Amortització préstecs 1.979,72
Despeses financeres 91,09
Activitats pastorals 13,55
Alarma 51,35
Compres pel culte 598,54
Electricitat 442,01
Gas 191,23
Aigua 28,66       3.396,15

SALDO A 31-01-2018:
Llibreta a la vista 11.454,88

SALDO  DEUTORS  PRÉSTECS:
La Caixa 108.078,19
Claretians de Catalunya 259.000,00 367.078,19

SALDO  DEUTOR  PRÉSTECS:  367.078,19 €
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

L’arxiprestat «Perifèria» reflexiona sobre el treball decent
Les parròquies de l’arxiprestat «Perifèria» es van reunir als locals de la parrò-
quia Verge dels Pobres, al barri Secà de Sant Pere de Lleida, en una jornada
de formació que va tractar sobre el treball decent. L’acte va tenir lloc la tarda
del dissabte 3 de febrer i van participar-hi més de 30 persones.
S’inicià amb una pregària preparada pel grup ACO-Bordeta i tot seguit el sa-
lesià P. Joan Valls, Delegat diocesà de pastoral Obrera, va donar a conèixer
l’objectiu i activitats que desenvolupa la Delegació. En aquest sentit subratllà
3 de les jornades sobre les que reflexionen i en fan sensibilització cada any:
Dia de la Dona (8 de març), Dia del Treball (1 de maig) i Dia del Treball de-
cent (7 d’octubre). →→→→→→



La Montse Ollé, del grup ACO-Balàfia, introduí el tema explicant les con-
dicions que l’Organirtzació Internacional del Treball proposa perquè el
treball sigui decent: Crear treball, garantir els drets dels treballadors i
treballadores, estendre la protecció social, i promoure el diàleg social.
Tot seguit, el Manolo Díaz, Delegat diocesà d’Apostolat seglar, exposà
el tema. Va fer servir material divers: la cançó “Me matan si no traba-
jo”, el curt-metratge “La pecera”, un vídeo “Cercar treball”, i un po-
werpoint amb dades estadístiques sobre l’atur i la pobresa. Un material
que projectava una realitat colpidora. Paral·lelament exposà els esfor-
ços de l’Església que lluita per posar-hi remei a través de la seva doc-
trina social. També hi dedicà temps al treball de Càritas per pal·liar
aquesta situació.
En el col·loqui posterior, que va ser molt participatiu, es posà de mani-
fest que s’han perdut drets laborals que temps enrere ja s’havien asso-
lit; la força que tenen les accions individuals per aconseguir millores
globals, per exemple a través del consum dels diferents articles, pro-
ductes i serveis; que l’Església ha de crear esperança en aquestes situa-
cions de precarietat laboral; i que el repte està en les mans de tothom,
sobre tot en les comunitats cristianes.
Enllaçant en aquesta darrera idea, el P. Joan Valls proposà crear a ni-
vell arxiprestal un EPO (Equip de Pastoral Obrera), com a mitjà per fer
possible que la Pastoral Obrera sigui present en el conjunt de la pasto-
ral parroquial i sigui, per tant, de “tota l’Església”; per donar major di-
fusió a la doctrina social de l’Església, informar sobre temes laborals, i
formació sobre el món del treball. De fet, indicà, el treball decent és un
tema que li escau bé a l’arxiprestat, atès que està format per parròquies
ubicades en els barris obrers de la ciutat.
Amb el compromís de donar a conèixer aquesta iniciativa als Consells
de Pastoral de cada parròquia i a fer l’esforç per crear un EPO es donà
per acabada la trobada que, va ser de les més interessants que ha orga-
nitzat l’arxiprestat.
Conxita López Torres



ACTIVITATS  PARROQUIALS
MARÇ
4 diumenge III de QUARESMA
5  dilluns   CATEQUESI 2on.. Any, 18h.
6  dimarts  CATEQUESI 2on.. Any, 18h.

REUNIÓ de PARES de CATEQUESI 1er. Any. 20,30h
8  dijous    PREGÀRIA dia de la DONA  IREL  2Oh.
9  divendres VIA CRUCIS 18,30h. - MISSA 19h. - 20h. VESPRES
11 diumenge IV de QUARESMA
12 dilluns   CATEQUESI 1er. any, 18h.
13 dimarts  REUNIÓ VIDA CREIXENT, 16,30 h.

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

14 dimecres REUNIÓ de MATRIMONIS: 16,30h
16 divendres VIA CRUCIS 18,30h. - MISSA 19h. - 20h VESPRES
18 diumenge V de QUARESMA
19 dilluns   ST. JOSEP. Misses 11h. i 19 h

CATEQUESI 2on. Any, 18h.
20 dimarts  CATEQUESI 2on. Any, 1 h.
23 divendres VIA CRUCIS 18,30h. i MISSA 19h.

CELEBRACIÒ COMUNITÀRIA del PERDÓ 20,30h.
25 diumenge de RAMS: MISSES I BENEDICCIONS

A TOTES LES MISSES de la VIGÍLIA i DEL DIA
27 dimarts   REUNIÓ VIDA CREIXENT, 16,30h.
29 dijous SANT SOPAR: 20h.   VETLLA de PREGÀRIA 22 h
30 divendres VIACRUCIS: 11h.   PASSIÓ del SENYOR: 18h.

31 DISSABTE: VETLLA PASQUAL: 22h.
Abril  1 DIUMENGE de PASQUA misses: 10h. i 12h.

2 dilluns de PASQUA única missa 10h.
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

ELS DIMECRES CURSET BÍBLIC  20h

TOTS ELS DIVENDRES DE QUARESMA
A LA CAPELLA DEL SANTÍSSIM

VESPRES: 20,30h.
CELEBRACIÓ COMUNITÀRIA DEL PERDÓ

DIVENDRES 23 de març a les 20,30


