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Comencem el mes de febrer, dimarts 1, fent memòria dels beats màrtirs de 
la Congregació de Fills de l’Immaculat Cor de Maria (Missioners Clare-
tians), assassinats per la seva fe en Crist durant la Guerra Civil espanyola. 
Recordarem els 109 missioners claretians, 33 dels quals vinculats a les terres 
de Lleida, que van ser martiritzats arreu de Catalunya, i beatificats el 21 
d’octubre de 2017 al Temple de la Sagrada Família. 
Seguidament, el calendari de febrer ens porta a les celebracions de la Cande-
lera o Presentació de Jesús al Temple (dc. 2) i de St. Blai (dj. 3), dues dates 
en què la cultura popular ens anima a assistir a les tradicionals benediccions 
d’espelmes i de pans o fruits, respectivament. Tancarem el mes amb el cap de 
setmana de Carnaval, festa popular prèvia al període quaresmal. I, entremig, 
mirarem d’anar trampejant les gèlides temperatures hivernals i l’expansió 
descontrolada d’aquest virus que ja fa 2 anys que ens condiciona la vida dià-
ria. No obstant això, afrontem el mes amb optimisme perquè el dia allarga i la 
natura ens dona indicis de renaixença, si més no amb la flor dels ametllers, 
que ja comencen a expandir el seu mantell blanc, de mica en mica, pels 
camps de les nostres contrades.  
Per altra banda, com ja us vam informar, el Papa Francesc ha obert un procés 
sinodal. Sínode significa caminar junts; això vol dir que totes les persones 
batejades estem convidades a participar-hi, per reflexionar i anar a la recerca 
de mètodes que ens ajudin a caminar plegades en comunió i fraternitat. Així, 
doncs, amb la voluntat d’arribar al màxim de persones possible, des del Con-
sell Parroquial hem dissenyat una enquesta perquè tothom pugui fer-nos arri-
bar, de forma anònima, les seves experiències i suggeriments. L’enquesta 
estarà disponible durant els mesos de febrer i març, tant en format paper 
com en versió online a través de l’enllaç  ja.cat/sinode. Us animem a res-
pondre-la i també a fer-la arribar a persones del vostre entorn.  Participem-
hi! Perquè tots som Església i testimonis de veritat i de memòria.       
  IHD 



COSES  DE  LA  COMUNITAT    
 

RESUM  ECONÒMIC DEL MES DE DESEMBRE 
 

SALDO A 30-11-2021:  
 Llibreta a la vista                                               4.412,82 

INGRESSOS: 
 Quotes fixes                       412,00 
 Donatius                100,00 
 Col·lectes dominicals                        425,00 
 Aranzels       560,00    
 Aportació del Bisbat           1.000,00           2.497,00 
DESPESES: 
 Amortització préstecs           2.040,53 
 Despeses financeres                39,36 
 Internet                   12,71 
 Pastoral          191,65 
 Material impressora      423,44    
 Gas                          297,03 
 Alarma          53,74 
 Manteniment climatització              194,57 
 Electricitat         173,08 
 Aigua                    28,48       3.454,31 
SALDO A 31-12-2021: 
 Llibreta a la vista                           3.455.51 
SALDO  DEUTORS  PRÉSTECS:  
       La Caixa                                      13.579,35                                     
       Claretians de Catalunya            259.000,00      272.579,35 
 

SALDO  DEUTOR  PRÉSTECS:  272.579,35 € 
 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————- 
 

ESTADÍSTICA  SAGRAMENTAL  de  l’ANY  2021 
 

  - han rebut el sagrament del Baptisme:  11 infants 
  - han participat per 1ª. vegada de l’Eucaristia: 27 nens/es 
  - han compromès el seu amor amb el matrimoni: 2 parelles  
  - hem participat de la fe en l'enterrament de 106 persones 



COSES  DE  LA  COMUNITAT    
Aquest 23 de gener, en el marc de la Catequesi Familiar, com ca-
da 4t diumenge de mes, a la Parròquia de Sant Antoni Maria Cla-
ret, hem celebrat la Missa Familiar. 
És una Eucaristia en què infants i famílies tenen un gran protago-
nisme, per tal que quan arribi la data de la Primera Comunió si-
guin més conscients de cada un dels moments de la celebració.  

Els infants dels grups de 2n any de Catequesi, dies abans, en la 
sessió grupal amb les seves catequistes, reflexionen sobre diver-
sos aspectes de la seva vida quotidiana i, paral·lelament al treball 
de les fitxes de catequesi, preparen la Missa Familiar. Les seves 
aportacions són diverses:  

escriure en quins moments no han actuat prou correctament, de-
manar PERDÓ i comprometre’s a millorar;  

preparar PREGÀRIES amb la mirada posada en les necessitats 
del nostre entorn;  

fer l’OFERTORI, amb aquells objectes de la vida diària que po-
den esdevenir símbols d’estimació i germanor;  

escriure frases d’ACCIÓ DE GRÀCIES per tot allò que hi ha de 
bo en les nostres vides. 

A més a més, coincidint amb la celebració aquest diumenge de 
la Jornada de la Paraula de Déu – iniciativa del Sant Pare Fran-
cesc –, al final de l’Eucaristia hem lliurat un obsequi als nens i 
nenes de 1r any de Catequesi: un exemplar del Nou Testament, de 
l’Editorial Claret, traduït pel Pare Jaume Sidera, membre de la 
Comunitat Claretiana de Lleida.  
L’objectiu d’aquesta acció –que duem a terme cada any al mes de 
gener- és que cada infant i les seves famílies tinguin al seu abast 
la lectura dels Evangelis, per conèixer millor la vida de Jesús com 
a font d’inspiració per a una vida adulta plena d’AMOR, VERI-
TAT, PAU I SOLIDARITAT.  En properes sessions de Catequesi 
se’ls ensenyarà a buscar els diferents passatges dels Evangelis i 
se’ls animarà a llegir-los i a comentar-los amb la família.     IHD 
 



ACTIVITATS PARROQUIALS 
 GENER 
31 dilluns CATEQUESI 2on.  ANY, 18h. 
FEBRER 
1 dimarts  VIDA CREIXENT: 16’30h. (4’30 tarda) 
   CATEQUESI 2on.  ANY, 18h. 
   REUNIÓ de PARES de 1er any de CATEQUESI, 20h 
2 dimecres     PRESENTACIÓ del SENYOR 
                  BENEDICCIÓ de CANDELES I MISSES 11h. i 19h. 
3 dijous  St. BLAI, Misses 11h. i 19h. Benediccions fruits i pastes.  
6 diumenge     V   durant l’any   
7 dilluns CATEQUESI 1er. any a les 18h. 
8 dimarts   CATEQUESI 1er. any a les 18h. 
12dissabte    MANS UNIDES: dia del dejuni voluntari 
13diumenge     VI  durant l’any. Col·lecta de Mans Unides 
14 dilluns     CATEQUESI 2on. any a les 18h. 
15 dimarts  VIDA CREIXENT: 16’30h. (4’30 tarda) 
     CATEQUESI 2on. any a les 18h. 
20 diumenge    VII  durant l’any 
21 dilluns     CATEQUESI 1er. any a les 18h. 
  REUNIÓ LITURGIA, 20h 
22 dimarts     CATEQUESI 2 any a les 18h. 
  REUNIÓ de PARES de 2on. any de CATEQUESI, 20h 
26 dissabte XVI ANIVERSARI de la INAUGURACIÓ  
              de la  NOVA ESGLÉSIA    
27 diumenge    VIII durant l’any. Missa familiar 12h. 
28  dilluns      CONSELL PARROQUIAL, 20h. 
——————————————————————————–—— 

20h. Locals parroquials: 
      

LA BIBLIA LLUM DE VIDA      (TOTS els DIMECRES) 
 

ESCOLA DE PREGÀRIA   ( TOTS ELS DIJOUS) 
————————————————————————————- 

SÍNODE = caminar junts 
PARTICIPEU CONTETSTANT a L’ENQUESTA  
en forma de paper com a través de l’enllaç: ja.cat/sinode 


