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Seguim en temps Pasqual i passem al mes de maig joiosos de saber que el 
Senyor ha ressuscitat. Ho fem també amb la festivitat de St. Josep Obrer 
(ds 1), data que continua sent una diada de reivindicació dels drets i de les 
condicions laborals de les persones treballadores arreu del món. Aquests 
dies, al mateix temps que combatem la covid-19 amb restriccions de mo-
bilitat, mesures sanitàries i l’esperada campanya de vacunació, lleidatans i 
lleidatanes mirarem d’anar recuperant molt a poc a poc alguns dels esde-
veniments culturals i festius propis de la nostra ciutat durant el mes de 
maig: Fira de Titelles, Festa Major en honor del patró St. Anastasi, Prime-
res Comunions... conscients que qualsevol acte s’haurà de fer en format 
molt reduït, segur i controlat.  
Per altra banda, a nivell litúrgic, el cicle Pasqual anirà transcorrent i el 
viurem amb les festivitats de l’Ascensió del Senyor i la Pentecosta: 
L’Ascensió del Senyor (dg. 16) marca l’inici de la comunitat eclesial. És 
el moment gloriós en què els Apòstols s’adonen que Jesús, a la vora de 
Déu Pare, ens convida a participar de la seva divinitat i a ser portadors de 
la Bona Nova. Sembla un acte de comiat, però Ell no ens abandona. És 
contínuament present entre nosaltres, mentre ens demana: “Aneu per tot el 
món i prediqueu a tothom la Bona Nova de l’Evangeli.” (Mc 16, 15).  
La Pentecosta (dg 23), que tanca el cicle de la Pasqua, també coneguda 
com Pasqua Granada o Segona Pasqua, ens fa reviure l’arribada de l’E-
sperit Sant sobre els deixebles:“...Rebeu l’Esperit Sant” (Jn 20, 22), digué 
Jesús. Aquesta experiència va suposar un punt d’inflexió per a la primera 
comunitat cristiana. I per a nosaltres és una reafirmació que tots i totes 
som Esperit d’Amor. Hem rebut un gran do que ens impulsa a cantar: 
¡Esperit de Déu, Esperit d'Amor que ens guarda a tots en la unitat!.    
I acabarem el mes (dg. 30) commemorant la Santíssima Trinitat, perquè 
Déu és una trinitat, una comunitat d’Amor que ens convida a estimar a 
imatge seva.           IHD 



COSES  DE  LA  COMUNITAT    
 

RESUM  ECONÒMIC DEL MES DE MARÇ 
 

SALDO A 28-02-2021:  
 Llibreta a la vista                                               6.016,25 

INGRESSOS: 
 Quotes fixes                         412,00 
 Donatius                480,00 
 Col·lectes dominicals                             600,00    
 Aportació del Bisbat            1.000,00           3.262,00 

DESPESES: 
 Amortització préstecs            2.028,73 
 Despeses financeres                 40,71 
 Activitats pastorals             2.427,73 
 Manteniment climatització              194,57 
 Alarma          53,74 
 Electricitat        395,75 
 Aigua                              27,56          5.168,79 

SALDO A 31-03-2021: 
 Llibreta a la vista                             4.109,46 

SALDO  DEUTORS  PRÉSTECS:  

       La Caixa                                      31.896,81                                     
       Claretians de Catalunya              259.000,00     290.896,81 
 
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————- 

ENLLAÇ SOLIDARI, ONG  
AJUDA MISSIONERA CURS 2020-2021  
 Enllaç Solidari Claretians de Catalunya: Durant el curs 2020-2021 col·laborem 
amb els Missioners Claretians del Camerun en el projecte de subministrament 
d’aigua potable al barri de Nkolbisson, a la perifèria de Yaoundé (Camerun). El 
cost del projecte 26.582,12€. Ajuda sol·licitada: 20.000,00 
Per fer un donatiu:  
«La Caixa»: IBAN ES87 2100 0856 9902 0049 7017.  
Indicant: «CAMERUN». Si voleu que el vostre donatiu sigui desgravable:  A 
l’hora de fer l’ingrés o transferència, feu constar totes les vostres dades: nom, 
cognoms, DNI, domicili.  Envieu còpia del resguard del donatiu, amb les dades 
d’identificació personal, a Enllaç Solidari: Nàpols, 346 2on E, 08025 Barcelona, 
o al correu enllacsolidari@claretians.cat  Aquestes dades seran usades només per 
fer el certificat de donació al Ministeri d’Hisenda, d’acord amb la Llei de Protec-
ció de Dades. Per a qualsevol informació addicional sobre el present tractament 
pot accedir a la nostra política de privacitat a la web www.ensolidari.cat  



COSES  DE  LA  COMUNITAT 
Crònica Missa Diumenge de Rams    28/03/21 
 
Avui, 28 de març, la comunitat parroquial de St. Antoni M. Claret ha 
iniciat les celebracions de Setmana Santa amb la Missa de Diumenge 
de Rams. Enguany, a causa de les restriccions i mesures sanitàries de 
prevenció de la covid-19, la tradicional benedicció dels rams no s’ha 
pogut dur a terme al pati exterior de l’església i s’ha realitzat a l’i-
nterior, a l’inici de les misses. Per altra banda, per tal de donar cabuda 
a tothom, mantenint les distàncies de seguretat, s’han celebrat tres eu-
caristies, en comptes de les dues que són habituals cada diumenge, ate-
sa la gran quantitat de persones que hi sol assistir. 
L’Eucaristia de les 11 h, concelebrada pel P. Nemesi Solà i el P. Dion 
Paskalis, ha estat reservada per als infants, i els seus familiars, que par-
ticipen en la Catequesi Familiar i es preparen per fer la Primera Comu-
nió el proper mes de maig. La celebració, preparada per l’equip de ca-
tequistes i els nens i nenes, ha començat amb la benedicció dels rams 
de llorer i olivera, així com de les palmes i palmons que duien els més 
menuts. Tot seguit, s’ha llegit el relat de la Passió de Jesús. Els infants 
dels diferents grups han estat els encarregats de llegir les intencions – 
adaptades a la seva realitat – i d’anar presentant les ofrenes davant l’al-
tar. 
Conscients de la importància del que els seguidors de Jesús celebrem 
durant la Setmana Santa (perquè ho han treballat en les diferents sessi-
ons de catequesi), els nens i nenes han anat presentant una branca d’oli-
vera, un mocador, una creu, uns claus, un cartell amb el rètol INRI, un 
llençol, un got, d’aigua, el pa, el vi i els ciris. Al mateix temps que lle-
gien un passatge del Nou Testament referent al relat dels darrers mo-
ments de la vida de Jesús, expressaven quin és el significat de cada 
ofrena i quina la intenció envers els infants de tot el món. 
En acabar, els infants també han volgut compartir amb els familiars 
assistents totes aquelles coses de les seves vides per les qual estan con-
tents. Per aquest motiu, en l’acció de gràcies final han agraït el fet de 
gaudir de bona salut, tenir una llar, poder anar a l’escola, jugar amb els 
amics i amigues, i sobretot, han donat gràcies per tenir una família que 
els estima i els cuida i protegeix.                                       IHD 



ACTIVITATS PARROQUIALS 
 MAIG  
 1 dissabte“Festa del treball”, ST. Josep Obrer: Missa de vigília 19h.   
 2 diumenge V de PASQUA 
 3 dilluns      CATEQUESI  2on. any, 18h. 
                  COMISSIÓ de LITÚRGIA, 20h. 
 4 dimarts     VIDA CREIXENT- Reunió 16’30h. tarda 
                  CATEQUESI  2on. any, 18h. 
 9 diumenge VI de PASQUA 
11 dimarts     ST. ANASTASI, patró de la Ciutat. Missa 10h. 
13 dijous CELEBRACIÓ COMUNITÀRIA del PERDÓ. 20h. 
  dels nens/es de comunió, amb els seus familiars,  
  que fan la comunió el cap de setmana 22 i 23 
16 diumenge VII de PASQUA, L’Ascensió del ASenyor 
17 dilluns CATEQUESI   1er. any, 18h. 
18 dimarts CATEQUESI   1er. any, 18h. 
22  dissabte Primeres Comunions: 11,30h., 13h. 
23  diumenge  de PENTACOSTA   Primeres Comunions 13 h.      
25 dimarts VIDA CREIXENT- Reunió 16,30h. tarda 
27 dijous CELEBRACIÓ COMUNITÀRIA del PERDÓ 20h. 
  dels nens/es de comunió, amb els seus familiars,  
  que fan la comunió el cap de setmana 29 i 30 
29  dissabte Primeres Comunions 12h. .   
30  diumenge SANTÍSSIMA TRINITAT   Primeres Comunions 13 h 
 31 dilluns          20h. Consell Parroquial 
——————————————————————————————————- 

JUNY-JULIOL-AGOST: missa dels dissabtes a les 20h (8)tarde 
——————————————————————————————————- 
MIJAC Lleida  C/ Acadèmia, 17 (baixos esquerra) 
Anem a la casa de colònies  MONTSANT  (Vilaller) 
El preu de les colònies és de:   340 EUROS 
INSCRIPCIONS 
*  Caldrà fer la pre-inscripció online    
*  La pre-inscripció s’ha de fer des d’aquest enllaç: 
 https://www.inscribirme.com/preinscripciocoloniesmijac2021 
Per més informació podeu trucar als telèfons 
650 874 604  (Enric Nicuesa)           635 918 184  (Neus Carrobé) 
 
 


