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Passat Carnaval, que va de finals de febrer als primers dies de març,
començarà la Quaresma. Amb el Dimecres de Cendra (6 de març) s’in-
icia aquest període de celebració comunitària i, alhora, de reflexió i
compromís personal cap una veritable renovació interior. Aquest mes
de març comprèn quatre diumenges de Quaresma que ens conviden a
fer un camí de conversió, entenent que no es tracta de fer canvis puntu-
als en la nostra vida, sinó de fer-los de manera profunda i continuada
en el temps. Convertir-se significa superar el jo (individualisme) per
pensar en el nosaltres (altruisme). És una invitació a fer el bé, a obrir el
cor i ajudar els altres, donant amor sempre, com a única via per afron-
tar una nova realitat personal més d’acord amb l’Evangeli. Només a
través del missatge de Jesús i del seu exemple trobarem Déu en totes
les coses i sabrem encomanar aquest esperit a la nostra vida quotidiana.
El dia 19, en plena Quaresma, celebrarem la festivitat de Sant Josep,
referent d’humilitat i generositat. En Sant Josep, anomenat “l’home
just”, tenim un gran exemple: va saber escoltar i entendre el missatge i
la proposta  de Déu i la va assumir amb amor. Així mateix, la festivitat
de Sant Josep porta associada el Dia de les vocacions sacerdotals o del
Seminari, que se celebra des de 1935, amb l’objectiu de suscitar voca-
cions sacerdotals. Enguany se celebrarà diumenge 17, amb el lema “El
seminari, missió de tots” per sensibilitzar la societat i, en particular, les
comunitats cristianes.
Una altra data significativa d’aquest mes és dilluns 25, l’Anunciació
del Senyor, dia en què rememorem que Maria, una noia de Natzaret, va
rebre l’anunci de l’àngel i va acollir de bon grat la voluntat del Senyor.
A Maria, hem de dir-li gràcies. Gràcies, per haver acceptat la missió
que se’t va encomanar i per fer-ho amb alegria. Gràcies pel teu exem-
ple d’amor incondicional i senzillesa. Ajuda’ns a tots nosaltres a viure
amb aquesta actitud de servei als altres, amb el cor ben obert i amatent.
És Quaresma... moment de repensar el nostre model de vida cristiana.

IHD



RESUM  ECONÒMIC DEL MES DE GENER
SALDO A 31-12-2018:

Llibreta a la vista 5.793,78
INGRESSOS:

Quotes fixes 1.723,00
Donatius 480,00
Devolucions despeses financeres           108,80
Loteria                                                    700,00
Paraula i vida 1.087,00
Missa cada dia 2.620.00
Col·lectes dominicals                           2.357,89
Aranzels 806,00
Aportació del Bisbat 1.000,00        10.882,69

DESPESES:
Amortització préstecs 1.995,07
Despeses financeres 177,45
Activitats pastorals 1.211,93
Devolució rebut 20,00
Manteniment climatització 203,42
Fulls dominicals                                         246,92
Alarma                                                         53,74
Llum 443,65       4.352,18

SALDO A 31-01-2019:
Llibreta a la vista 12.324,29

SALDO  DEUTORS  PRÉSTECS:
La Caixa 84.221,90
Claretians de Catalunya 259.000,00 345.216,97

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

40 persones es beneficien del projecte de cases finançades
per Enllaç Solidari a l’Índia

(Enllaç Solidari) El fet de tenir un sostre segur els suposa poder viure
amb dignitat i esperança de cara al futur. Per a algunes, la possibilitat que
els fills puguin estudiar. A començament d’any l’ONG dels Missioners Clare-
tians de Catalunya informa
va dels treballs de construcció de cases per a famílies sense llar a Kaghazna-

gar (Índia). Un mes i mig després, els Claretians de l’Índia han enviat infor-
mació completa del projecte.
Les deu cases per a les quals Enllaç Solidari va col·laborar amb 21.785€
durant el curs 2017-2018 ja estan acabades i les respectives famílies hi vi-
uen. S’han pogut construir amb aquesta ajuda d’Enllaç Solidari, amb aporta-
ció dels Claretians del lloc, i amb la participació de les mateixes famílies i de
la comunitat cristiana local. →→→→→



COSES  DE  LA  COMUNITAT
L’arxiprestat Perifèria celebra el “Sopar de la fam” a Pardinyes

En un ambient molt familiar, un petit grup de persones de l’arxiprestat Perifè-
ria s’ha reunit el passat dissabte 9 de febrer, en un sopar de solidaritat amb
Mans Unides, conegut com a “Sopar de la fam”.
Tenint en compte que a hores d’ara les xifres de la pobresa al món són escan-
daloses: 1.300 milions d’éssers humans, segons l’ONU, dels quals 821 mili-
ons pateixen fam, ha estat un acte de sensibilització sobre la pobresa i la fam
al món, a l’hora que reivindicatiu tot seguint les indicacions del Papa Fran-
cesc, de “passar a l’acció, de manera que desaparegui totalment la plaga de
la fam”.
L’acte ha tingut lloc als locals de la parròquia Santíssim Salvador, al barri de
Pardinyes. Ha començat a les vuit del vespre amb una reflexió sobre la parà-
bola del bon samarità, seguit d’una exposició sobre el treball de Mans Unides
al llarg de la seva història, donat que ara compleix 60 anys de treball ininter-
romput amb els països més empobrits. També s’ha fet menció a la campanya
d’enguany per mitjà d’un vídeo que Mans Unides ha preparat per l’ocasió.
Després s’ha presentat un dels projectes encomanats a la Delegació diocesana
de Lleida. Es tracta de la construcció d’un internat per a 120 alumnes, en la
ciutat de Gisenyi (Ruanda), Àfrica. Les encarregades de portar-lo a terme
són les religioses Salesianes, que disposen d’una escola de Formació Professi-
onal on imparteixen classes d’hostaleria, confecció i agricultura. Cadascun
d’aquests cursos compte amb 85 alumnes. Donat les dificultats de desplaça-
ment, l’internat permetria dur a terme els estudis d’una manera més eficaç i
en millors condicions, sense haver de desplaçar-se cada dia de casa seva al
centre de formació. Ells, però, han d’aportar l’equipament i el 40% del cost
total del projecte.
I per acabar, el tradicional sopar de una llesca de pa amb oli i una poma, com
a petit gest de solidaritat que, juntament amb molts actes iguals o semblants,
contribuirà a finançar els projectes de desenvolupament.
El poc menjar no ha fet perdre l’alegria, que algunes persones han amenitzat
amb cants. L’acte ha finalitzat renovant el desig i compromís de continuar
treballant per la dignitat de les persones.

Conxita López Torres
——————–—————————-——————————————————————

Les deu famílies beneficiades fan un total de més de quaranta persones. La
més nombrosa és una de set membres. I les més petites, les que compten no-
més amb el matrimoni. La majoria disposen només dels ingressos del marit
que treballa a jornal diari. Entre elles hi ha famílies amb persones discapacita-
des, algunes amb malalties, o el matrimoni que va perdre els dos fills en un
accident.
Des d’Enllaç Solidari, i en nom de les famílies beneficiades, agraeixen
totes les persones que van col·laborar en aquest projecte.



ACTIVITATS PARROQUIALS
MARÇ
3  diumenge   VIII  DURANT L’ANY - misses 10 i 12h.
4  dilluns CATEQUESI  2n. any, 18h.
5 dimarts REUNIÓ VIDA CREIXENT: 16:30h

CATEQUESI  2n. any, 18h.
REUNIÓ de PARES de CATEQUESI 1r. any. 20:30h

6  dimecres IMPOSICIÓ de la CENDRA i MISSES 11h. i 19h.
8 divendres PREGÀRIA QUARESMAL 19:45h
10 diumenge    I de QUARESMA - misses 10 i 12h.
11 dilluns CATEQUESI 1r. any, 18h.
12 dimarts ACOLLIDA de 10 a 12:30h

CATEQUESI 1r. any, 18h.
13 dimecres REUNIÓ de MATRIMONIS: 16:30h
15 divendres    PREGÀRIA QUARESMAL: 19:45h
17 diumenge    II de QUARESMA - misses 10 i 12h.
18 dilluns CATEQUESI 2n. any, 18h.

CONSELL PARROQUIAL.  20h.
19 dimarts ST. JOSEP. Misses  11h. i 19h.

CATEQUESI 2n. any, 18h.
22 divendres    PREGÀRIA QUARESMAL 19:45 h
24 diumenge    III de QUARESMA - misses 10 i 12h. Missa familiar
25 dilluns CATEQUESI 1r. any, 18h.
26 dimarts ACOLLIDA de 10 a 12:30h.

CATEQUESI 1r. any, 18h.
REUNIÓ de PARES de CATEQUESI 2n. any. 20:30h

29 divendres     PREGÀRIA QUARESMAL 19:45 h
31 diumenge    IV de QUARESMA - misses 10 i 12h.
—————————————————————————————————————————————————————————–——————————————————————————

TOTS ELS DIVENDRES   A LA CAPELLA  DEL SANTÍSSIM
PREGÀRIA QUARESMAL 19:45h

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

VIACRUCIS A BALAGUER
El diumenge dia 10, es tindrà un Viacrucis al santuari del Sant Crist de Bala-
guer al qual són convidats el feligresos de l’Arxiprestat de Perifèria de la ciu-
tat. Hi haurà un autocar que passarà a les 16:10 h. a recollir els feligresos de
la parròquia que s’hi hagin apuntat. Creiem que és una bona manera de co-
mençar el temps de quaresma. Apunteu-vos-hi!
La inscripció es pot fer a la sagristia o al despatx parroquial. En el moment de
la inscripció s’abonaran els 8 € que costa l’autocar i despeses de megafonia.
—————————————————————————————————————————————————————————
CURSET BÍBLIC: Paraula de Déu del Diumenge:
Tots els dimecres a les 20h. Dirigit pel P. Jaume Sidera


