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Estem a la recta final de l’hivern; ens pocs dies arribarà la primavera i amb 
ella la transformació gradual del paisatge, amb canvis de colors, d’olors, de 
lluminositat. Mentre ens hi atansem, el mes de març ens convida a seguir 
avançant pel temps de Quaresma, amb serenor i reflexió, a fi que aquest re-
corregut interior ens ajudi a consolidar la nostra fe i a renovar el nostre com-
promís cristià. Pel camí, hi trobarem dates ben senyalades, com ara el dia 19, 
festivitat de Sant Josep, el personatge silenciós i discret del Nou Testament, 
que fent costat a la Verge Maria, va formar una família model i es convertí en 
el referent patern de Jesús, el Fill de Déu. El Papa Francesc va convocar per a 
aquest 2021, un any especial dedicat a Sant Josep, per la qual cosa aquesta 
figura pren enguany una rellevància especial. És també el Dia del Seminari 
(traslladat a dg. 21), amb el lema “Pare i germà, com Sant Josep”, en conso-
nància amb la declaració de l’any dedicat a ell.  
Així mateix, i amb motiu del cinquè aniversari de la publicació de l’Exhort-
ació Apostòlica Amoris Laetitia, el dia 19 s’inaugurarà l’Any especial dedicat 
a la família. L'Any “Família Amoris Laetitia” és una iniciativa del Papa 
Francesc, marcada per instruments pastorals que es posaran a la disposició de 
les realitats eclesials i de les famílies. L’objectiu és arribar a totes les famílies 
del món a través de propostes espirituals, pastorals i culturals que es podran 
dur a terme a les parròquies, diòcesis, universitats, moviments eclesials i as-
sociacions familiars. Conclourà amb la celebració de la X Trobada Mundial 
de les Famílies a Roma, al juny de 2022. 
El dijous 25, en la darrera setmana de Quaresma, la litúrgia ens convida a ce-
lebrar el misteri de l’Encarnació o l’Anunciació del Senyor, moment en què 
l’arcàngel anuncia a Maria que serà mare del Fill de Déu. 
I a finals de mes, el 28, havent conclòs la preparació quaresmal, encetarem el 
temps de les celebracions de la Setmana Santa, amb el Diumenge de la Pas-
sió del Senyor o de Rams. Recordarem plegats l’entrada triomfal de Jesús a 
Jerusalem i l’inici del tram final que ens portarà fins a la Pasqua a primers 
d’abril.                                                                                                        IHD 



 RESUM  ECONÒMIC DEL MES DE GENER 
 

SALDO A 31-12-2020:  
 Llibreta a la vista                                               5.093,40 

INGRESSOS: 
 Quotes fixes                      1.500,00 
 Donatius             2.310,00 
 Devolució despeses financeres                29,04    
 Col·lectes dominicals                          1.217,10 
 Aranzels                                               1.330,00     
 Aportació del Bisbat            1.000,00           7.386,14 

DESPESES: 
 Amortització préstecs             2.026,12 
 Despeses financeres                  88,21 
 Fulls dominicals                              263,25 
 Manteniment climatització               192,64 
 Electricitat                  420,03 
 Alarma                             53,74          3.043,99 

SALDO A 31-01-2021: 
 Llibreta a la vista                             9.435,55 

SALDO  DEUTORS  PRÉSTECS:  

       La Caixa                                      35.952,27                                     
       Claretians de Catalunya              259.000,00     294.952,97 
 
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————- 

 

2021,  ANY “AMORIS LAETITIA”  (L’alegria de l’amor) 
 

 .Quan es compleixin cinc anys de la publicació de l’Exhortació apostò-
lica Amoris Laetitia del Papa Francesc el proper 19 de març, comença-
rà un “Any Amoris laetitia”. Serà un any de reflexió sobre l’Amoris 
laetitia i una oportunitat per a aprofundir en els continguts del docu-
ment des del 19 març de 2021 fins al juny de 2022, quan tindrà lloc a 
Roma la Xª Trobada Mundial de les Famílies. 
Aquestes reflexions es posaran a disposició de les comunitats eclesials 
i de les famílies, per acompanyar-los en el seu camí. A partir d'ara el 
Sant Pare convida tothom a sumar-se a les iniciatives que s'impulsaran 
durant l'Any i que seran coordinades pel Dicasteri per als Laics, la Fa-
mília i la Vida. Podem encomanar aquest camí amb les famílies de tot 
el món a la Sagrada Família de Natzaret, en particular a Sant Josep, 
espòs i pare sol·lícit. 
El Papa a l'Àngelus va demanar que la Mare de Déu obtingués a les 
famílies de tot el món de sentir-se cada vegada més fascinades per l'i-
deal evangèlic de la Sagrada Família, de manera que es converteixin en 
llevat de nova humanitat i d'una solidaritat concreta i universal.  



EN EL 15 ANIVERSARI DE L’ESGLÉSIA (26 febrer) recordem al 
bisbe Ciurenata pel seu recolzament per la nova església 
EVANGELI I VIDA                                              26-FEBRER-2006 

UNA NOVA PARRÒQUIA 

"Molts petits grups de gent, en molts llocs petits, fent moltes 
coses petites poden canviar el món". M'han vingut a la memòria aques-
tes paraules en recordar que avui tindrà lloc, a la barriada de Balàfia, la 
consagració del nou temple parroquial. 

 Aquest nou espai sagrat ocuparà una superfície reduïda amb 
relació a l'extensió del barri. Amb tot, la Parròquia de Sant Antoni Mª 
Claret, amb la seva comunitat fervent i activa, ha de ser ferment d'una 
vida rica en convivència, en tracte amistós, en ajuda mútua, en atenció i 
acolliment dels més dèbils del barri, en anunci de la Paraula de Déu i 
en la celebració dels Sagraments. Tothom s'hi hauria de sentir com a 
casa seva: estimant-la, tenint cura d'ella, preocupant-se per les seves 
necessitats, col·laborant. La riquesa d'un temple són els seus fidels ac-
tius i compromesos. 

La Parròquia de Balàfia, com tota parròquia, ha de ser, sobretot, 
una comunitat que prega, que aprèn a pregar i ensenya a pregar. A més 
d’alimentar la fe amb la pregària, ha de transmetre aquesta fe amb una 
catequesi apropiada. I ha de procurar que la vida dels fidels giri al vol-
tant de l'Eucaristia, que els impulsi cap a la caritat i el servei. Ajudi les 
famílies perquè els pares puguin complir la seva missió educativa. Sen-
ti la necessitat de no viure tancada, preocupada només per la seva vita-
litat interna, sinó oberta al barri amb les seves necessitats i legítimes 
aspiracions. Tingui molt present que el seu futur està en els joves i cer-
qui, mitjançant altres joves, fer-se present en els ambients juvenils. 
Mantingui un gran esperit missioner, preocupant-se del creixement del 
Regne a tot arreu del món. 

Desitgem que la Parròquia de Sant Antoni Mª Claret, del barri 
de Balàfia, esdevingui "lloc" de comunió dels creients, i alhora, "signe 
i instrument" de la vocació de totes les persones a la comunió; en una 
paraula, que sigui la casa oberta a tothom i al servei de tothom, o, com 
preferiria anomenar-la el Papa Beat Joan XXIII, ésser "la font del llo-
garet, on tothom acudeix per apaivagar la seva set". 

              Francesc Xavier Ciuraneta Aymí, 
                    Bisbe de Lleida 



ACTIVITATS PARROQUIALS 
MARÇ 
 2 dimarts REUNIÓ VIDA CREIXENT 16,30h. 
 7 diumenge       III de QUARESMA 
 8 dilluns ACOLLIDA de 10 a 12h 
  CATEQUESI 1er. any, 18h.      
 9 dimarts     CATEQUESI 1er. any, 18h.    
14 diumenge  IV de QUARESMA 
15 dilluns ACOLLIDA de 10 a 12h 
  CATEQUESI 2on any, 18h.  
16 dimarts REUNIÓ VIDA CREIXENT 16,30h. 
  CATEQUESI 2on any, 18h 
  REUNIÓ de PARES de 1er any de Catequesi, 20h 
19 divendres  ST. JOSEP. Misses  11h. i 19h 
21 diumenge   V de QUARESMA  Missa familiar  
22 dilluns   ACOLLIDA de 10 a 12h. 
23 dimarts    REUNIÓ de PARES de 2on any de Catequesi, 20h. 
26divendres CELEBRACIÓ COMUNITÀRIA PENITÈNCIAL 20h 
28 diumenge de RAMS: MISSES I BENEDICCIONS  
  A TOTES LES MISSES de la VIGÍLIA i DEL DIA 
(Els horaris de Setmana Santa ja depenen de la situació del Covid) 
——————————————————————————————–———-———————————————————————————————————————————————————— 

NEIX LA FUNDACIÓ Pere Casaldàliga 
El dilluns (08.02), quan es van complir 6 mesos de la mort de Pere Ca-
saldàliga, l’Associació Araguaia amb el bisbe Casaldáliga de Catalunya 
i la família Casaldàliga, representada per les seves nebodes, han anun-
ciat la creació de la Fundació Pere Casaldàliga. La nova entitat tindrà 
fronts d’actuació al Brasil i a Catalunya per tal de mantenir viva la his-
tòria de vida del bisbe, considerat un dels noms més importants de l’E-
sglésia catòlica al Brasil. 
Segons han explicat els fundadors, l’objectiu de la Fundació és recupe-
rar, aprofundir i difondre el pensament de Pere Casaldàliga promovent 
estudis, investigacions, conferències i reunions de persones interessa-
des en el llegat del bisbe. “El llegat de Pere Casaldàliga és molt ampli i 
l’objectiu de la Fundació és preservar-lo, donar-lo a conèixer i continu-
ar-lo. A més, vetlla pel bon nom de la figura de Pere Casaldàliga i el 
seu missatge ”, diuen. 
A més de preservar la memòria de Casaldàliga, la Fundació pretén 
col·laborar activament en la defensa de causes com la reforma agrària, 
les causes indígenes, la quilombola i les ecològiques, qüestions que van 
ser el centre de les lluites del “Bisbe del Poble ”, com es coneixia a Pe-
re Casaldàliga. (Escrit de Safira Campos en portuguès, traducció: Raul 
Vico fragment de l’article de CR.) 


