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Després d’un merescut parèntesi estival, l’activitat diària ha recuperat 
el seu ritme habitual. Amb les energies renovades, cadascú de nosal-
tres, persones creients integrades en una comunitat, amb responsabili-
tats familiars, laborals, socials, polítiques... hi hem de posar de la nos-
tra part perquè tot rutlli per al bé comú. A la nostra ciutat, les Festes de 
Tardor, la Fira de St. Miquel i la  veneració, el dia 2, de la Mare de Déu 
de l’Acadèmia, la Verge Blanca, patrona de Lleida, marquen de manera 
inequívoca el final d’aquest període estiuenc i l’inici de la tardor. 
Octubre també és el mes en què es celebra la Jornada del Domund (dg. 
21) i de la festivitat del nostre patró parroquial, St. Antoni M. Claret 
(dc. 24), nascut a Sallent el 1807. Fou fundador de la Congregació dels 
Missioners Fills del Cor de Maria, els Claretians, gran referent de la 
tasca evangelitzadora plenament dedicada als altres, especialment als 
més desfavorits, i de la devoció a Maria, Mare de Déu. És un magnífic 
exemple per entendre que estimar és fer més fàcil la vida a les persones 
que ens envolten, ajudar-les sense esperar res a canvi, aportant les nos-
tres aptituds i una mica del nostre temps. Tots i totes podem formar 
part d’un nou despertar espiritual, amb alegria i estimació, amb l’e-
sperit del Pare Claret i seguint els seus passos. Amb l’inici de curs, a la 
parròquia, seguint aquest guiatge del Pare Claret, també es posen en 
marxa de nou tots els grups d’acompanyament a les persones en la fe: 
Catequesi Familiar, Confirmació, MIJAC, Vida Creixent, Grup de ma-
trimonis, curset de Bíblia... A totes les activitats sou benvinguts i ben-
vingudes; hi trobareu caliu, germanor, formació religiosa, espai de crei-
xement espiritual i de descoberta d’una nova manera de fer i de viure, 
en coherència amb les nostres creences i posant en pràctica el que Jesús 
ens va demanar: que ens estimem els uns als altres.     IHD 



COSES  DE  LA  COMUNITAT    
 

RESUM  ECONÒMIC DEL MES D’AGOST 
 

SALDO A 31-07-2018:  
 Llibreta a la vista                                               6.787,62 

INGRESSOS: 
 Quotes fixes                         407,00 
 Col·lectes dominicals                             582,19    
 Aportació del Bisbat           1.000,00           1.989,19 

DESPESES: 
 Amortització préstecs               1.988,66 
 Despeses financeres                    92,89 
 Activitats pastorals                     74,72 
 Manteniment climatització                 188,29 
 Alarma             51,35 
 Electricitat           535,79 
 Gas                                  45,45       2.977,15 

SALDO A 31-01-2016: 
 Llibreta a la vista                            5.799,66 

SALDO  DEUTORS  PRÉSTECS:  

       La Caixa                                       94.184,42                                     
       Claretians de Catalunya              259.000,00     353.184,42 
 

SALDO  DEUTOR  PRÉSTECS:  353.184,42€ 
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————- 

  

Sortida a Durro de joves de la Parròquia 
 

Els joves que ens varemm confirmar el passat curs hem fet una convi-
vència a Casa Llavasa de Durro per planificar el curs. 
Hem fet una reflexió del que vol dir ser jove avui i què ens suposa for-
mar part cada vegada més activa del món i de la societat. 
Ens atabala molt que per una banda se’ns demani ser responsables dels 
nostres actes i per l’altra no tinguem llibertat de prendre decisions so-
bre la distribució del nostre temps (oci, estudis,...). 
També hem decidit continuar trobant-nos i anar creixent personalment i 
cristianament. 
Ens ha acompanyat, a banda de la Maribel i la Montse, el Pare Benjitu 
que ha dirigit les pregàries i ha presidit l’Eucaristia, ja que el Pare Dion 
està visitant la família i no ha pogut ser-hi. 



75 anys de memòria dels màrtirs claretians 

CALENDARIS d'Enllaç 
Per ajudar a les MISSIONS claretianes del Brasil i India 

Donatiu 5 € 

Amb silenci respectuós i en clau de reconciliació, la família claretiana ha 
celebrat aquest diumenge 16 de setembre  la 75a edició de l’Aplec al 
Mas Claret. Des de 1943, s’ha fet memòria dels màrtirs de la congre-
gació de forma ininterrompuda. Enguany ha estat la primera trobada 
d’ençà les beatificacions del mes d’octubre. 
La trobada va començar davant del cobert, habilitat com a capella, 
amb una estona de pregària per “viure la nostra fe en Jesucrist amb 
fortalesa, esperança, pau i amor”. Amb aquest desig el pare provinci-
al, Ricard Costa-Jussà, va donar la benvinguda al centenar i mig de 
participants a l’aplec, entre els quals un bon nombre de familiars dels 
màrtirs. 
“Els sants i els beats no són exclusius d’una parròquia o d’una congre-
gació, sinó que són de tota l’Església”, va dir el bisbe de Llei-
da, Salvador Giménez, durant l’homilia de l’eucaristia. La celebració 
va tenir lloc tot seguit, al voltant del monument que es va inaugurar 
l’any 1943 per recordar els màrtirs, assassinats l’octubre de l’any 
1936 per raó de la seva fe. 
Els aplegats van cantar l’Himne dels màrtirs claretians 
“Que difícil resulta perdonar quan estem enfadats! I aquesta gent, que 
sabien que anaven a morir, morien perdonant”, va recordar el bisbe 
Salvador. Va referir-se així als màrtirs claretians com a “persones va-
lentes”, va reconèixer que “les seves biografies commouen” i que la 
seva va ser “una experiència radical”. 
Durant l’homilia, va parlar de la importància de l’actitud dels cristi-
ans: “Hem de preguntar-nos ‘què em diu el Senyor a la meva vida?’”. 
I va demanar coherència: “Volem tenir fe i que es manifesti en les 
nostres accions diàries”. En aquest sentit, el bisbe va fer una crida a 
bisbes, preveres, religiosos i religioses a replantejar-se com sortir a 
anunciar l’evangeli. 
El coordinador de la trobada, el claretià Josep Codina, va agrair la 
feina de la comunitat de Lleida, que es va fer càrrec de la logística,  



ACTIVITATS PARROQUIALS 
 OCTUBRE 
1  dilluns    CATEQUESI FAMILIAR  2on any,  18h.  
2  dimarts     MARE de DÉU de l’ACADÈMIA  Patrona de Lleida 
    CATEQUESI FAMILIAR  2on any,  18h.  
   VIDA CREIXENT es reuneix a les 16,30h. 
   REUNIÓ de PARES  1er. any de CATEQUESI, 20’30 
7  diumenge, 27 durant l’any  
8  dilluns    CATEQUESI FAMILIAR  1er.Any,  18h. 
9  dimarts   REUNIÓ DE MATRIMONIS, 16’30h    
   CATEQUESI FAMILIAR  1er.Any,  18h.  
12 divendres MARE de DÉU del PILAR   Missa 10h. 
14 diumenge, 28 durant l’any   
15 dilluns    CATEQUESI FAMILIAR 2on. Any  18h. 
   REUNIÓ CCONSELL PARROQUIAL:  20h. 
   COMISSIÓ LITÚRGIA, 20’30  
16 dimarts  VIDA CREIXENT es reuneix a les 16,30h. 
20 dissabte  MIJAC  COMENÇA les ACTIVITATS de 4-6 h. tarda 
21 diumenge  29 durant l’any  COL·LECTA - DOMUND 
  Trobada “Enllaç-Solidari”  
22 dilluns  CATEQUESI FAMILIAR  1er.Any,  18h. 
23 dimarts   REUNIÓ DE MATRIMONIS, 16’30h 
   CATEQUESI FAMILIAR  1er.Any,  18h. 
22, 23,       preparant la festa de St. Antoni Mª Claret 
            18’30 Rosari, Invocacions al sant i Eucaristia   
24 dimecres FESTA de SANT ANTONI Mª CLARET 
20h. MISSA  CONCELEBRADA  presidida pel Sr. Bisbe  
28 diumenge, 30 durant l’any  - 12 h. MISSA FAMILIAR 
30  dimarts   REUNIÓ de PARES  2on. any de CATEQUESI, 20’30 
 

NOVEMBRE 
1  dijous       FESTA de TOTS SANTS, Misses 10 i 12 matí 
2 divendres FIDELS DIFUNTS, Misses 11 i 19h. 
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

LOTERIA  de  NADAL  EN  BENEFICI  “NOVA ESGLÉSIA” 
Nº 16586 

PARTICIPACIÓ: 4€, DONATIU 1€,        TOTAL PAPERETA 5€ i 
DÈCIM 20 €,  DONATIU 5  


