
C/ Mn. Pelegrí, 8; 25005 LLEIDA - http://www.parroquiaclaret.com
telèfon: 973 243 846,  adreça electrònica: parroquiabalafia@gmail.com

maig  2018 Núm. 237

Arriba maig, el mes fester per excel·lència a Lleida. Places i carrers s’-
ompliran de gent que, aprofitant la calidesa i el color de primavera, gaudiran
dels múltiples actes festius, de cultura popular, tradicional i gastronòmica que
tindran lloc a la ciutat durant tots els caps de setmana
A nivell litúrgic, les persones creients tenim també per endavant un mes amb
tres celebracions significatives: l’Ascensió del Senyor, la Pentecosta i la So-
lemnitat de la Santíssima Trinitat .
Després de la seva Resurrecció i d’un temps entre els deixebles per fer-los
dipositaris de tots els esdeveniments ocorreguts i del seu llegat, Jesús retorna
al Pare. És la festa de l’Ascensió del Senyor (diumenge 13), que culmina la
missió del Fill de Déu a la terra i obre tot un nou temps per a un món nou:
“Aneu per tot el món i prediqueu a tothom la Bona Nova de l’Evang-
eli.” (Mc 16, 15).
La festivitat de Pentecosta, diumenge 20, commemora la vinguda de l’Esperit
Sant, que ens inspira per comprendre millor les paraules i els fets de Jesús i
ens insta a ser-ne testimonis actius. L’Esperit Sant ens omple el dipòsit de
l’amor perquè també nosaltres l’escampem en tot el nostre radi d’acció, fent
possible l’entesa entre les persones, la capacitat de demanar disculpes si ens
hem equivocat, de perdonar si ens han ofès, d’arribar a acords malgrat les
discrepàncies i les diferències... L’Esperit ens guia i ens mostra el camí a se-
guir per ser lliures. “Pau a vosaltres. Com el Pare m’ha enviat a mi, també
jo us envio a vosaltres. (...) Rebeu l’Esperit Sant.” (Jn 20, 23).
El dia de la Solemnitat de la Santíssima Trinitat (diumenge 27) ens recorda la
triple dimensió de Déu: Pare, Fill i Esperit Sant, les tres persones divines. És
l’AMOR, en totes les seves manifestacions, que es comunica, que té rostre i
penetra a les nostres vides. “Aneu (...), bategeu-los en el nom del Pare, del
Fill i de l’Esperit Sant i ensenyeu-los a guardar tot el que jo us he manat.
Jo seré amb vosaltres fins a la fi del món.” (Mt. 28-20).
La lectura atenta i pausada dels Evangelis d’aquests diumenges de maig, ens
revela aquesta presència real de Jesús entre nosaltres. IHD



COSES  DE  LA  COMUNITAT
RESUM  ECONÒMIC DEL MES DE MARÇ
SALDO A 28-2-2018:

Llibreta a la vista 10.967,94
INGRESSOS:

Quotes fixes 367,00
Donatius 300.00
Col·lectes dominicals                          1.306,76
Aranzels 620,00
Aportació del Bisbat 1.000,00           3.593,76

DESPESES:
Amortització préstecs 1.982,27
Despeses financeres 128,32
Activitats pastorals 3.690,08
Manteniment climatització 188,29
Internet 19,28
Alarma 51,35
Gas 821,53
Electricitat 390,99
Aigua 27,78       7.299,89

SALDO A 31-01-2016:
Llibreta a la vista 7.261,81

SALDO  DEUTORS  PRÉSTECS:
La Caixa 106.097,19
Claretians de Catalunya 259.000,00 365.097,19

SALDO  DEUTOR  PRÉSTECS:  365.097,19 €
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

LA PARRÒQUIA OBERTA A L ’ ENTORN
Al barri de Balàfia de Lleida, on està ubicada la parròquia Sant Antoni Maria
Claret, hi ha quatre residències de Gent Gran (Balàfia I, Balàfia II, Sànitas i Ca-
ser), gairebé a tocar una de l’altra. Això suposa una població considerable de per-
sones d’edat avançada que tenen mobilitat reduïda. Algunes voldrien assistir a les
misses dominicals de la parròquia, però tot i que l’església els queda molt a prop,
tenen dificultats per a desplaçar-se fins allà.
Doncs bé, la parròquia que és oberta a l’entorn, tal com ha de ser, dóna assistèn-
cia religiosa a totes quatre residències. Cada setmana un sacerdot claretià de la
parròquia va a celebrar l’Eucaristia a les quatre residències i ofereix altres serveis
com confessions, unció dels malalts, converses amb els familiars i algunes esto-
nes de companyia. Aquest servei ho fa normalment el P. Josep Vilarrubias, però
el substitueix un altre claretià els dies que ell no hi pot anar.

→→→↑
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Això es complementa amb la visita als padrins i padrines que algunes persones de
la parròquia fan periòdicament. També els joves de confirmació van anar a fer-hi
cantades de nadales. A tots cal agrair la seva dedicació.
Les celebracions de l’Eucaristia a les residències són obertes a tothom. És per
això que sovint també hi participen veïns del barri i familiars dels residents. Per
si algú està interessat en assistir a alguna d’aquestes celebracions, us facilitem
l’horari de les misses:
•  Dijous a les 18 h. a Balàfia II
•  Divendres a les 11 h. a Balàfia I
•  Dissabte a les 18 h. a Caser (abans Mices)
•  Diumenge a les 18 h. a Sànitas.

LA  Gent Gran de la Parròquia celebra festivament la pasqua
La tarda del passat dijous, 19 d’abril, la Gent Gran de la parròquia Sant Antoni
M. Claret de Lleida van celebrar la Pasqua als locals parroquials. La trobada co-
mençà amb cants de Pasqua, per a preparar l’ambient festiu que es mantingué al
llarg de la tarda.
El claretià P. Josep Vilarrubias explicà el significat de la paraula he-
brea “Al·leluia”, com a crit d’alegria i lloança al Senyor. Prenent com a tema
l'evangeli del proper diumenge, IV de Pasqua, centrà la reflexió sobre el salm
22 “El Senyor és el meu pastor”. De manera espontània, i després que tothom el
va recitar, els qui van voler manifestaren els versets que més l’agradaven. Des-
prés d’una estona de reflexió compartida, van concloure que cal tenir confiança
plena en el Senyor, perquè “la vostra bondat i el vostre amor m’acompanyen tota
la vida”, per això no cal defallir encara que es passi per situacions complicades.
Tant va agradar el salm que alguns dels presents es van proposar aprendre-ho de
memòria per recitar-lo sovint.
El P. Vilarrubias digué que la vida és un camí al encontre del Senyor i continuà la
reflexió fent un símil entre el camí de la vida i l’experiència de pujar a una mun-
tanya. En totes dues experiències hi ha moments d’il·lusió, d’optimisme, de can-
sament, d’ajuda mútua... per això cal situar-se segons les circumstàncies de la
vida per no perdre la pau interior. Per poder seguir aquesta reflexió a casa, facilità
un seguit de preguntes que qüestionen l’actitud davant les alegries, dificultats etc.
La segona part de la trobada estigué dedicada al cant. Alguns membres de la coral
del barri de Balàfia anaren a amenitzar la tarda, interpretant cançons populars i
havaneres, acompanyades d’acordeó. Tothom s’afegí al cant on no faltaren can-
çons com “Rossinyol” o “La bella Lola”, on, com és obligat, acompanyaren amb
mocadors al vent al compàs dels acords.
Per últim, tothom va gaudir de la xocolatada i coca preparada per les voluntàries
de Càritas. I com a record, i per a seguir assaborint el dolç dels moments viscuts,
se’ls obsequià als assistents amb una bolseta de bombons.   Conxita López Torres



ACTIVITATS PARROQUIALS
1 dimarts       Festa del TREBALL, St. JOSEP OBRER.  Missa 10h.

St. Pau (la Mariola) 10h. EUCARÍSTIA. (el treball decent)
6        diumenge  VI  de Pasqua  Misses 10 i 12h.
7 dilluns CATEQUESI  2on. any, 18 hores
8 dimarts CATEQUESI  2on. any, 18 hores

VIDA CREIXENT- Reunió 16’30h.
REUNIÓ de PARES: 1er any de CATEQUESI, 20’30h.

11 divendres St. ANASTASI, patró de la Ciutat, Missa 10h. matí
13 diumenge   L’Ascensió del Senyor  Misses 10 i 12h
14 dilluns CATEQUESI   1er. any, 18 hores
15 dimarts     CATEQUESI   1er. any, 18 hores
16 dimecres   REUNIÓ de MATRIMONIS, 16’30h
19 dissabte Primeres Comunions 11’30h. 13h.  17h.
20 diumenge   PENTECOSTA misses 10 i 12h.

Primeres comunions 13h.
22 dimarts VIDA CREIXENT- Reunió 16’30h
26 dissabte ASSEMBLEA DIOCESANA, casa de l’església, 9’30h.
27 diumenge     Santíssima Trinitat misses 10 i 12h

Primeres comunions 13h.
28 dilluns CATEQUESI   1er. any, 18 hores

Consell Parroquial 20h.
29 dimarts CATEQUESI   1er. any, 18 hores
JUNY
2 dissabte Primeres Comunions 11’30, 13h. i 17h.
————————————————————————–———————————————————————-———————–——————————

SAGRAMENT DE LA CONFIRMCCIÓ
Després de dos anys i escaig de preparació, el passat 21 d’abril va tenir lloc la confir-
mació de 9 joves de la parròquia, s’hi van afegir 2 joves de la parròquia de Santa Tere-
sina. L’Eucaristia va estar presidida pel Senyor Bisbe, Salvador Giménez i concelebra-
da pel P. Angel, carmelita, i els Pares Nemesi, Dion així com el P. Benjitu, que havia
acompanyat el grup a l’inici del seu procés.
En la homilia el Sr. Bisbe va incidir als nois i noies en la necessitat de tenir present el
projecte del Crist en tots els aspectes de la seva vida, viure la Fe i ser-ne testimonis en
els àmbits on actuïn, sense amagar el fet de ser creients. Al manifest  ja s’hi traspuava
aquesta idea: “A partir d’ara, el nostre compromís amb nosaltres mateixos i amb el de-
més ha de ser per a construir un mon millor, per a estimar incondicionalment, per no
enfadar-nos, per treballar el perdó a nosaltres mateixos i als altres. Per això hem d’-
aprofundir-hi dia a dia, i no acabar amb el dia de la confirmació. És un camí iniciat que
ha de continuar tota la vida.
I aquest compromís, ja l’han començat a dur a terme, ja que la majoria d’ells ja han
optat per iniciar-se com animadors del MIJAC i volen continuar trobant-se com a grup
per compartir la seva vida i la seva Fe.


