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Les primeres boires de tardor ens condueixen cap al mes de no-
vembre. Enguany el fred ja es deixa notar i haurem de celebrar 
la Castanyada ben tapats. Els primers dies d’aquest mes, els di-
es 1 i 2, celebrem les festivitats de Tots Sants i els Fidels Di-
funts. Són dates molt assenyalades per a tothom; fins i tot els 
qui durant l’any es mostren aliens al fet i al sentiment religiós, 
no eludeixen el costum popular d’honorar familiars i amistats 
amb una visita als cementiris. Són dies per al record de tantes i 
tantes persones bones, éssers estimats, que al llarg dels temps 
han deixat petjada en aquest món i en els nostres cors. Tot i la 
tristesa i la nostàlgia que ens produeix saber que no estan amb 
nosaltres, ens reconforta saber que ja gaudeixen de la glòria 
eterna en companyia de Déu Pare. Tenir-los sempre presents en 
els nostres pensaments és una mostra de l’Amor que van deixar 
en el seu pas per la vida. 
Seguint el pas de la tardor, amb els dies més curts i les nits més 
llargues i fredes, arribarem al diumenge 25, festivitat de Crist 
Rei, que tanca l’any litúrgic tot proclamant la sobirania univer-
sal de Jesucrist. L’evangeli de St. Joan d’aquest diumenge ens 
ho recorda: “Tu ho dius: jo sóc rei. Per això he nascut, i per 
això he vingut al món: per donar testimoni de la veritat. Tots 
els qui són  de la veritat escolten la meva veu.” (Jn 18, 37).  
Preguem plegats perquè aquest Regne de Déu, de Pau, d’Amor 
i Veritat, s’estengui arreu del món.      MHD 



COSES  DE  LA  COMUNITAT    

RESUM  ECONÒMIC DEL MES DE SETEMBRE 
 

SALDO A 31-08-2018:  
 Llibreta a la vista                                               5.799,66 

INGRESSOS: 
 Quotes fixes                         407,00 
 Donatius                250,00 
 Col·lectes dominicals                             292,00    
 Aportació del Bisbat           1.000,00           1.949,77 

DESPESES: 
 Amortització préstecs               1.989,94 
 Despeses financeres                    91,61 
 Activitats pastorals                     35,31 
 Manteniment climatització                 212,18 
 Alarma            51,35 
 Electricitat           511,38 
 Aigua                                 31,31       2.923,08 

SALDO A 30-09-2018: 
 Llibreta a la vista                            4.826,35 

SALDO  DEUTORS  PRÉSTECS:  

       La Caixa                                      95.194,48                                     
       Claretians de Catalunya                259.000,00             351.194,48 
   

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

Es precisen voluntaris/es per la neteja de l’església 
Des de la creació de la nostra parròquia l’any 1976 un grup de dones, 
setmana rere setmana han fet la neteja del temple, primer al carrer Mn. 
Pelegrí i des de 2006 en aquesta nova església. 
El pas del temps ha fet que el grup s’hagi reduït (algunes han mort, d’a-
ltres ho han deixat per malaltia o edat avançada). El cert és que ara la 
neteja de l’església la fan 4 dones de més de 70 anys. Una en té 87. Al-
gunes ho voldrien deixar, però continuen perquè no hi ha relleu. 
L’economia de la parròquia no dona per pagar aquest servei. Per això 
es fa una crida per buscar voluntaris –no només dones, també homes– 
que vulguin ajudar en la neteja de l’església. Potser un compromís set-
manal és pesat, però cadascú, segons les seves possibilitats  es podria 
comprometre alguna estona al mes, o cada dos mesos, per exemple. 
Quantes més persones es comprometin, més lleuger serà el servei. 
Des d’ara, gràcies per la vostra col·laboració.  



 Enllaç Solidari celebra la trobada anual a la parròquia   
 Aquest diumenge 21 d’octubre, Enllaç Solidari ha celebrat la seva trobada 
anual a la parròquia Sant Antoni M. Claret de Lleida, a la que han participat 
unes 50 persones procedents de diverses poblacions de Catalunya on hi ha 
presència claretiana. 
La boira de Lleida els ha donat la benvinguda i per compensar-ho els hem 
servit un cafetó per entrar en calor. Després tot el grup ha participat de l’euc-
aristia dominical de la parròquia, concelebrada pels claretians de Lleida, a 
més a més del P. Ramon Olomí i el P. Josep Roca, coordinador d’Enllaç Soli-
dari. 
Tota la trobada ha tingut un fort accent missioner, i és que hi ha coincidit di-
verses circumstàncies que ho facilitaven. D’una banda, Enllaç Solidari és una 
ONG portada per claretians que impulsa l’aspecte missioner de la família cla-
retiana, de l’altra,  aquest diumenge se celebra la jornada missionera del DO-
MUND, i per últim, la trobada ha tingut lloc a una parròquia que té per titular 
el P. Claret, un sant molt missioner. 
El P. Roca que ha presidit l’eucaristia, ha remarcat l’aspecte missioner de la 
trobada, tant a nivell de les lectures pròpies de la missa: “ser missioner és ser 
servidor”, com del lema del DOMUND d’enguany: “Canvia el món”. El le-
ma, en segona persona, resumeix i empeny a fer el que Jesús proposa: conver-
tiu-vos. Així, en la mesura que cadascú canviï d’estil de vida i entengui que 
servir és una manera de ser missioner, ja sigui en terres llunyanes com a casa 
nostra, el món anirà canviant. 
Després de la missa, i allà mateix hem seguit una xerrada per a donar a conèi-
xer el treball dels missioners claretians a l’Àfrica. El P. Ramon Olomí ha ex-
plicat per mitjà d’un audiovisual com els claretians han treballat i treballen 
aquests darrers anys a diversos països del continent Africà. Allà combinen 
l’acció social a través d’hospitals, guarderies, tallers, amb l’evangelització. 
Ell mateix ha estat un dels claretians destinats a Àfrica i ha explicat la seva 
pròpia experiència i com ha anat evolucionant la tasca dels claretians. Avui 
dia ja tenen noviciat i seminaristes que cursen Filosofia i Teologia. 
El dinar de germanor s’ha compartit als locals parroquials, amb una bona pae-
lla que els comensals han agraït a la cuinera amb un fort aplaudiment. També 
han pogut tastar postres casolanes portats pels mateixos participants. I, mentre 
es prenia cafè i es feia sobretaula, s’ha fet la tradicional rifa d’alguns llibres i 
objectes donats per l’ocasió. 
 Tot seguit, un grupet de l'Associació "AMIC" (de les Missioneres de la Insti-
tució Claretiana) ha explicat la seva experiència en un camp de treball a Los 
Llanos (República Dominicana) l’estiu passat. Com tants d’altres testimonis, 
han dit  que, és molt més el que es rep que el que es pot donar. Han animat els 
joves –i no tan joves- a participar-hi alguna vegada.           →   →  →  →   → 



ACTIVITATS PARROQUIALS 

NOVEMBRE 
  1 dijous  FESTA de TOTS  SANTS. Misses: 10h.  i  12 h. 
  2 divendres   FIDELS  DIFUNTS. Misses: 11h. i 19h.    
  4 diumenge  31 DURANT L’ANY    
  5 dilluns CATEQUESI FAMILIAR de 2on. any, 18h. 
  6 dimarts     CATEQUESI FAMILIAR de 2on. any, 18h. 
     VIDA CREIXENT es reuneix a les 16,30h   
     REUNIÓ PARES de 1er. curs de CATEQUESI, 20’30h. 
  8 dijous    REUNIÓ de CATEQUISTES: 20h.  
 11 diumenge  32 DURANT L’ANY, COL·LECTA GERMANOR 
 12 dilluns    CARITAS, ACOLLIDA de 10 a 12h. 
   CATEQUESI FAMILIAR de 1er.. any, 18h. 
              COMISSIÓ de LITÚRGIA, 20h 
 13 dimarts     REUNIÓ DE MATRIMONIS 16,30h. 
   CATEQUESI FAMILIAR de 1er. any, 18h 
 18 diumenge  33 DURANT L’ANY– jornada mundial dels pobres 
 19 dilluns      CATEQUESI FAMILIAR de 2on. any, 18h. 
     CONSELL PARROQUIAL: 20h. 
 20 dimarts    CATEQUESI FAMILIAR de 2on. any, 18h. 
     VIDA CREIXENT es reuneix a les 16,30h   
25 diumenge CRIST  REI,  MISSES 10h.  i 12h.  FAMILIAR   
 26 dilluns  CARITAS, ACOLLIDA de 10 a 12h. 
   CATEQUESI FAMILIAR de 1er. any, 18h. 
 27 dimarts     CATEQUESI FAMILIAR de 1er. any, 18h 
      REUNIÓ PARES de 2on. curs de CATEQUESI, 20’30h..  ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

Per últim, el P. Roca ha recordat que una de les activitats importants d’Enllaç Soli-
dari és l’apadrinament de nens. En l’actualitat hi ha 230 nens apadrinats, i des que 
es va crear fa més de quinze anys, s’han apadrinat unes 1.000 famílies. Destacà 
l’evolució del projecte i de les persones que fan l’acompanyament: al principi eren 
voluntaris catalans, després s’hi han afegit voluntaris del sud del Brasil, i actual-
ment són voluntaris del mateix lloc El P. Roca ha aprofitat l’avinentesa per exposar 
el projecte que la família claretiana de Catalunya vol portar a terme durant el pre-
sent curs: dotar d’energia elèctrica amb plaques solars l'hospital de Kindi (Congo) 
que ara només pot funcionar de dia, amb els inconvenients que suposa si hi ha una 
emergència durant la nit com pot ser un part o cesària. 
Abans del comiat els participants han estat emplaçats a la trobada de l’any vinent, i 
s’ha  agraït l’acollida i el treball de logística de l’equip de Lleida. 
                                                                                           Conxita López Torres 


