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El mes de juny comença amb la festivitat de la Solemnitat del Cos i la 
Sang de Crist (diumenge 3), festa del Corpus Christi, que se celebra 2 
diumenges després de Pentecosta i vol ser una reflexió al voltant del 
que signifiquen les nostres eucaristies dominicals. L’Eucaristia és la 
benedicció de Déu que ens renova, mentre rebem el seu do, el seu Cos i 
la seva Sang, com un tresor, com a aliment i font de vida. A través de 
l’Eucaristia ens anem identificant cada cop més plenament amb Jesús, 
fins arribar a ser homes i dones impulsats pel seu esperit. Aquest im-
puls és el que ens dóna la fortalesa necessària per transformar el món. 
Poc dies després, la litúrgia ens convida a celebrar el Sagrat Cor de Je-
sús (divendres 8) i el Cor Immaculat de Maria (dissabte 9). El Cor de 
Jesús és una síntesi de la nostra fe que ens convida a seguir el camí de 
l’amor. Si actuem sempre amb amor, segur que ens respondran amb 
amor i tota la resta del camí - i de la vida, per extensió- és més senzill. 
Pel que fa a la devoció al Cor de Maria, ens hem de remuntar a Sant 
Joan Eudes (any 1643). Tres-cents anys més tard, el 1942, el Papa Pius 
XII hi va consagrar el món i l’Església. I són els Missioners de l’-
Immaculat Cor de Maria (Claretians) els que han difós aquesta devoció 
que presenta Maria conservant tots aquests records de Jesús: ”Maria 
conservava tot això en el seu cor i ho meditava” (Lc 2, 19).  
Acaba el curs i obrim un període estiuenc de gairebé tres mesos, marcat 
per la calor i les vacances escolars, que s’inicia amb les fogueres i les 
revetlles de la nit de Sant Joan, un dels esdeveniments més populars de 
les terres catalanes. Sant Joan Baptista (diumenge 24), considerat com 
el precursor del Messies, batejava en l’aigua del riu Jordà, com a signe 
de perdó i compromís de vida nova. Jesús li va demanar que el bategés 
i a partir d’aquest moment s’inicià la seva vida de predicació i el seu 
missatge d’amor, etern i universal. Fem entre tots i totes que aquest 
missatge sigui possible. Bon estiu i bones vacances!!   IHD  



COSES  DE  LA  COMUNITAT    
 

RESUM  ECONÒMIC DEL MES DE ABRIL 
 

SALDO A 30-03-2018:  
 Llibreta a la vista                                               7.261,81 

INGRESSOS: 
 Quotes fixes                      1.244,00 
 Donatius                265,00 
 Col·lectes dominicals                          1.026,46 
 Aranzels       372,00 
 Abonaments despeses       75,02    
 Aportació del Bisbat            1.000,00           3.982,48 

DESPESES: 
 Amortització préstecs            1.983,54 
 Despeses financeres               151,13 
 Fulls dominicals                234,19 
 Manteniment climatització              193,19 
 Alarma                                       51,35 
 Internet                   58,01 
 Escombraries                                           315,15 
 Assegurança Església      554,66 
 Gas                                     426,57          3.967,79 

SALDO A 31-01-2016: 
 Llibreta a la vista                            7.276,50 

SALDO  DEUTORS  PRÉSTECS:  

       La Caixa                                    102.131,38                                     
       Claretians de Catalunya              259.000,00      361.131,38 
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————- 

APADRINAMENTS 
Unes quants persones de la comunitat parroquial tenen apadrinats uns infants 
de la regió amazònica de Rondònia (Brasil)  
El programa d’apadrinaments és una l’acció social que els Missioners Clareti-
ans duen a terme en aquella regió. Aquest programa parteix del principi que 
el creixement i educació dels infants en condicions ambientals òptimes ofe-
reix la oportunitat de frenar el cicle de la pobresa. Representa un suport im-
portant a l’acció social a aquells infants. No tan sols vol donar resposta a les 
necessitats bàsiques dels nens i nenes sense recursos, sinó que també vol in-
teraccionar i crear un entorn social perquè les famílies millorin les seves con-
dicions de vida. 
El projecte d’apadrinaments del 2017, té un actiu de 228 nenes i nens, i suma 
un total de 933 expedients  des del seu inici  
Cada Padrina o Padrí col·labora amb l’aportació de 20€ mensual 



COSES  DE  LA  COMUNITAT    
 

ENLLAÇ SOLIDARI LA SEVA TROBADA ANUAL 
 

Als locals de la parròquia Claret de Lleida va tenir lloc la tarda del pas-
sat dimecres, 9 de maig, una reunió per a preparar la festa-trobada anu-
al d’Enllaç Solidari. Donat que els darrers anys s’ha celebrat en dife-
rents llocs on hi ha presència claretiana, aquest any serà Lleida qui aco-
llirà la trobada, a la parròquia Sant Antoni M. Claret, que es celebrarà 
el proper 21 d’octubre. 
Per part de Enllaç Solidari van participar el Sr. Miquel-Àngel Saigí i 
els claretians Benjitu Bareto i Josep Roca. I per part de la parròquia els 
claretians Nemesi Solà i Dion Paskalis, a més a més d’un grup de laics. 
Després de la pregària inicial van passar a la presentació dels assis-
tents, i tot seguit el P. Josep Roca explicà l’origen d’Enllaç Solidari. De 
sempre –va dir–, la Província claretiana de Catalunya, a través de la 
Procura de Missions, havia estat molt relacionada amb la missió de 
Guajara-Mirim, a l’Estat de Rondônia (Brasil) portada per claretians de 
Catalunya. Més tard, a través d’Amics de la Missió de Guajara-Mirim, 
i per últim es va crear una Organització No Governamental, que és l’a-
actual Enllaç Solidari. La missió de Guajara-Mirim ara està a càrrec de 
claretians de Brasil i en ella col·laboren tres claretians catalans. 
El P. Roca explicà també com Enllaç Solidari promou projectes de des-
envolupament oferint un servei solidari a les persones i pobles menys 
afavorits. El programa d’apadrinaments és permanent, si bé els nens i 
nenes que apadrina van canviant, en funció de les seves necessitats. 
També promou projectes de caire temporal al llarg de tot un any. El 
d’enguay és la construcció de cases petites a la Índia per a persones 
sense llar. 
La festa-trobada anual es celebra normalment el primer diumenge d’o-
ctubre, però enguany per problemes d’agenda s’ha tingut de traslladar 
al tercer diumenge, cosa que la farà coincidir amb un dia ben missio-
ner: la jornada del DOMUND. 
L’ojectiu d’aquesta trobada és fer animació missionera al llarg del ter-
ritori i facilitar l’encontre i la festa de persones relacionades amb En-
llaç Solidari, ben perquè han participat en algun camp de treball d’-
estiu, o perquè durant un temps hi han treballat allà com a voluntaris. 
També es convida a famílies que tenen apadrinat algun infant de la 
missió de Guajara-Mirim. 
La parròquia de Lleida, com amfitriona que serà, s’ha volgut implicar 
força en la logística: acollida, preparació del dinar, i tota mena de de-
talls que caldrà tenir present per al bon funcionament de la trobada. En-
llaç Solidari es cuidarà de la xerrada que tindrà lloc després de la mis-
sa, i dels testimonis missioners.   
Conxita López Torres 



ACTIVITATS PARROQUIALS 
 JUNY  
2  dissabte    HORARI d’estiu de les MISSES dels dissabtes a les 20 
3  diumenge  CORPUS   col·lecta de CARITAS 
5  dimarts REUNIÓ PARES dels nens de 2on. de catequesi  20’30 
8  divendres Festa de la Catequesi 20h , església i pati. 
9  dissabte    festa COR DE MARIA  20h missa en català 
10 diumenge X durant l’Any 
12 dimarts    VIDA CREIXENT 16,30h.  
13 dimecres REUNIÓ DE  MATRIMONIS: 16,30h 
14 dijous REUNIÓ de CATEQUISTES  19,15h  
17 diumenge  XI durant l’any 
18 dilluns CONSELL PARROQUIAL  20h. 
24  diumenge St. JOAN,  Misses 10h i 12h.. 
26  dimarts VIDA CREIXENT 16,30h.  
————————————————————————————-- 
 

CATEQUESI FAMILIAR PROPER CURS 
2on. any:  PARES  reunió 25 setembre 20’30 
              NENS/ES  Catequesi: 1 ó 2 octubre: 18h. 
1er. any:   PARES  reunió 2 octubre 20’30 — 
              NENS/ES  Catequesi: 8 ó 9 octubre: 18h. 
 

Inscripcions: els dilluns i dimecres 2 quinzena de setembre  
 19’30 a 21h 

 
  

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-————— 

MISSES:    durant els mesos de: juny, juliol i agost  
la MISSA dels dissabtes i vigílies de festa:   les 8h. de la tarda 
- aquest horari comença el dissabte 2 de juny 
         fins el dissabte 25 d’agost  
                       DIUMENGES-FESTIUS . . 10h.  i  12h. 
                       FEINERS . . . . . . . . . . . . . . .19h 

 
 

DESPATX PARROQUIAL els MESOS de JULIOL i AGOST  
ELS  DILLUNS   de   19’30  a  21’30h.  


