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Tot just celebrat el Nadal som ja a un nou any. En acabar un any viscut i
començar-ne un de nou, el 2009, és moment de donar gràcies a Déu pels dons que
hem rebut. Un any nou és un regal per gaudir de la vida i, alhora, és com un llibre
de 365 pàgines en blanc, en el qual podem escriure tots els nostres desitjos, les
bones obres i els compromisos, somnis i esperances.

Estiguem joiosos d’iniciar l’any celebrant  la festa de Santa Maria Mare de
Déu, i dia de la Pau al Món; dediquem-lo a venerar Maria i a reflexionar sobre
com combatre tota mena de violència i estendre la pau arreu. I després, la festa del
mes per excel·lència, per a menuts i grans: el dia de Reis. Ja estan a punt d’arribar
els Mags d’Orient, els que van veure la llum d’una estrella, la van seguir i van arri-
bar a Betlem, on descobriren Jesús, Infant embolcallat, amb la seva Mare Maria i
Josep Sabedors que el que havien descobert no era només un infant, sinó el Fill de
Déu, l’homenatjaren amb honors de Rei i li feren regals i ofrenes.  És l`Epifania, la
Manifestació de Jesús davant els homes i les dones.

Tots els que formem la comunitat cristiana hauríem d’aprofitar per fer
també el nostre homenatge de Rei, al nostre Rei, al nostre Salvador: hauríem d’e-
criure una carta, com fan els infants de casa nostra, per demanar allò material que
sabem que a molta gent que ens envolta li falta, com ara salut, feina, una llar dig-
na, aliments, roba, medicaments... tanmateix, no podem quedar-nos aquí. També
hem de demanar aquells béns espirituals que tant escassegen en el Món actual:
pau, bona voluntat, solidaritat,  convivència, tolerància, respecte, caritat...
Aquesta mena de presents, que depèn de tots plegats que ens regalem els uns als
altres, ens convenen més que tot allò material que solem regalar per aquestes dates
i, al mateix temps, esdevenen els fonaments d’una societat més justa.

D’altra banda, passades aquestes dates tan assenyalades, convé no caure
en la rutina ni oblidar-nos de tots els bons desitjos i intencions, sinó seguir amb
l’exemple dels sants i les santes que dia a dia ens serveixen de model de vida, com
St. Antoni, St. Sebastià i St. Vicenç, St. Pau els quals celebrarem el 17, el 20, el 22
i el 25 de gener respectivament.

A.H.S.



PÀGINA WEB
La pàgina web de la nostra parròquia http://www.parroquiaclaret.com,

va nàixer per tal d’oferir uns serveis a tots els feligresos i aquelles perso-
nes que vulguin atansar-se a la nostra realitat o utilitzar alguns materials.
Després d’un temps de treballar-hi en la seva construcció, ja ha quedat
enllestida i de mica en mica es va omplint de continguts. És per tant, el
moment de fer-la servir. En ella podeu trobar les pregàries pròpies del
cristià i la vida de sant Antoni Maria Claret. En l’apartat de «Litúrgia»
teniu les lectures pròpies de cada diumenge, la pregària que la publicació
«La Missa de cada dia» fa sobre les lectures i l’homilia que fa el P. Jaume
Sidera; en «Publicacions» hi trobareu el Full Dominical i també anirem
posant el full «La parròquia informa». Hi ha algunes notícies sobre la vida
de la parròquia il·lustrades amb fotografies. I també alguns enllaços tant a
entitats d’església com a entitats civils de Lleida. D’altres apartats els ani-
rem omplint en la mesura que tinguem el material. I per tal d’arribar a
més gent, tot això ho trobareu en dues llengües: català i castellà.
Animem a tots els grups parroquials a que ens enviïn notícies de les seves
activitats per donar-les a conèixer. Millor si les acompanyen d’alguna fo-
tografia digital. Com també ens poden fer arribar el calendari d’activitats
per tal d’anunciar-les a l’agenda. Si tots hi col·laborem podrem aconse-
guir el que pretenem: que sigui vehicle de comunicació entre els diferents
grups parroquials i tots els feligresos.

Per a qualsevol qüestió relacionada amb la web podeu adreçar-vos a
conxita@parroquiaclaret.com.
Cal recordar que tant la construcció de la pàgina web com el seu manteni-
ment, està fet per voluntaris feligresos de la nostra parròquia.

COSES   DE   LA   COMUNITAT

ACOLLIMENT
A partir del dilluns 12 de gener Càritas diocesana obre als locals parroquials
(Antiga), un servei d’acolliment per tal de poder realitzar una  aproximació
a totes aquelles persones que en un moment donat poden necessitar un
acompanyament, una informació, una orientació o en recolzament en mo-
ments puntuals de la vida, seguint la filosofia i el tarannà de Càritas.
El Servei estarà obert tots els dilluns de 10 del matí a 13h, i estarà acompa-
nyat per un professional que realitzarà les atencions i dos voluntaris que
realitzaran el recolzament.
El Servei està obert per totes aquelles persones de les parròquies de
St.Antoni Maria Claret i Verge dels Pobres.



MISSA  DEL  POLLET
Grans i petits hem celebrat el Nadal a l’església de Sant Antoni M. Claret del barri
de Balàfia a Lleida, al voltant de l’altar i del pessebre que, com cada any, munten
un grup de persones voluntàries amb molta traça.
A banda de la tradicional Missa del Gall, al volts de la mitja nit, des de fa uns
quants anys, celebrem també la «Missa del Pollet», destinada inicialment als més
menuts, però que cada any compta amb més participació de gent de totes les edats:
nens i nenes, pares i mares, avis i àvies... fins al punt d’omplir l’església.
Així, doncs, amb l’església plena, a les 18 h. es va iniciar la Missa del Pollet. Es
va caracteritzar per la participació entusiasmada de tots els nens i nenes que habi-
tualment participen de les activitats que al llarg de l’any es fan a la parròquia, com
ara la catequesi i el Mijac.
Els nens i les nenes del Mijac ens van representar l’escena evangèlica del Naixe-
ment de Jesús. Mentre dues joves narradores ens llegien el relat del naixement, la
resta d’infants, degudament caracteritzats, representaven els diferents papers dels
protagonistes d’aquests fets des dels diferents espais de l’església
mainada va ser el de les pregàries. Tots els nens i nenes que es preparen per rebre
la Primera Comunió, tant els de primer any com els de segon, van aportar a la ceri-
mònia els desitjos de viure i conviure en un món més just. I ho van fer mitjançant
la plasmació simbòlica del que aprenen treballant conjuntament amb les seves ca-
tequistes, les paràboles durant les trobades de catequesi. Els infants de primer any
van traduir la paràbola del «Tresor amagat» en un gest simbòlic molt significatiu
per a ells, com és la descoberta dels regals que la Nit de Nadal ens porta el Tió de
Nadal. Un a un van recollir aquests petits regalets preparats per ells mateixos i ens
en van llegir el contingut per fer-nos saber quin és aquest tresor amagat que tots
plegats hem de conservar i compartir: la pau, l’amor, la solidaritat, la paciència...
Tot seguit els nens i les nenes del segon any de catequesi, en un gest similar, ens
van fer reflexionar, seguint l’exemple de la paràbola de les «Dues cases» sobre els
fonaments sobre els quals tota persona ha de fonamentar la seva vida, si veritable-
ment, vol ser una persona ferma i conseqüent amb les ensenyances de Jesús. Per
tant, de la mateixa manera que una casa per ser sòlida i duradora, sense que li afec-
ti el pas ni les inclemències del temps ha d’estar construïda sobre un terreny sòlid
com la roca, els nens i les nenes van anar col·locant en un lloc destacat del pesse-
bre unes pedres en les quals hi havia escrit tot allò que per a ells representa tenir
un bons fonaments com a persona creient: tolerància, respecte, amor, estima, aju-
da, compartir, solidaritat, il· lusió, justícia, pau, valentia, humilitat...
A banda d’aquestes valuoses aportacions, la Missa del Pollet va destacar pels dife-
rents cants, acompanyats pel compàs de tres guitarres, que tots plegats varem ento-
nar amb joia. Altres moments emotius i plenament participatius van ser el moment
del Parenostre i el de la Pau. Finalment, en acabar la celebració tots i totes vam
passar pel davant del pessebre per adorar el Nen Jesús i per recollir la Llum de la
Pau que ens guiarà pel camí envers una societat més justa i solidària.



ACTIVITATS PARROQUIALS

1 dijous CAP D’ANY, DIADA de la PAU, Sta. Mª  MARE de DÉU
MISSES 10 i 12 h.

4 diumenge II de NADAL
6 dimarts FESTA dels REIS,  MISSES de 10 h. i 12 h.

11 diumenge BAPTISME de JESÚS
12dilluns INICI de l’ACOLLIMENT CÀRITAS de 10 a 13h

CATEQUESI 2on. ANY,  18h.
REUNIÓ COMISSIÓ DE LITÚRGIA 20’30h.

13 dimarts REUNIÖ de MATRIMONIS a les 16’30h.
REUNIÓ de PARES de 1er. curs de CATEQUESI, 20’30 h.

18 diumenge II durant l’any
19 dilluns CÀRITAS ACOLLIMENT de 10h a 13h.

CATEQUESI 1er.  ANY, 18h.
20 dimarts VIDA CREIXENT, 17 h tarda
25 diumenge III durant l’any
26 dilluns ACOLLIMENT CÀRITAS de 10h a 13h.

CATEQUESI 2on. ANY,  18h.
27 dimarts REUNIÓ de MATRIMONIS a les 16’30h.

CONSELL PARROQUIAL a les 20 h

FEBRER
2 dilluns BENEDICCIÓ de CANDELES I MISSES 11h. i 19h.
3 dimarts St. BLAI, Misses 11h i 19h Benediccions de fruits i pastes .

ESTADÍSTICA  SAGRAMENTAL  de  l’ANY  2008
- han rebut el sagrament del Baptisme:   91  infants
- han participat per primera vegada de l’Eucaristia:   11  nens/es
- han compromès el seu amor amb el sagrament del matrimoni:  2 parelles
- hem participat de la fe en l'enterrament de 97 persones

CAMPANYA D’ALIMENTS per NADAL: S’han pogut repartir 15 lots
d’aliments, gràcies a la participació i generositat de tots vosaltres. També
han col·laborat, com altres anys, amb aliments el poble d’Albatàrrec i Tor-
res de Segre. GRÀCIES  A  TOTHOM


