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L’arribada del bon temps i la renovació de la natura després de l'hivern,
és la principal característica del mes d’abril, que se’ns presenta en tota
la seva esplendor cromàtica. Enguany, en l’àmbit religiós, a meitat d’a-
bril reviurem la Setmana Santa i, en especial la Pasqua, període de joia
i alegria perquè celebrem que Crist ha ressuscitat. Recordarem que en
els moments previs a la seva passió i mort (Divendres Sant), Jesús, en
una mostra d’amor infinit, va rentar els peus als seus deixebles i va ins-
taurar l’Eucaristia (Dijous Sant) com a acte de comunió  amb Déu.
La Pasqua és la festivitat religiosa més important de la litúrgia cristia-
na, perquè representa el gran triomf de la Vida i de l’Amor sobre la
Mort. La Resurrecció és el fonament de la nostra fe. Sovint, però, ens
passa com als deixebles i, de manera inconscient, després d’haver ad-
mirat la vida de Jesús, la nostra fe s’atura en la seva mort, sense acabar
d’assumir la seva resurrecció: “De fet, encara no havien entès que, se-
gons l’Escriptura, Jesús havia de ressuscitar d’entre els morts” (Jn 20,
9). Tanmateix, no hem d’oblidar que creiem en Crist, mort i ressuscitat,
i el que això significa per a la nostra existència i per a la història de la
Humanitat.
Durant la Pasqua, els arbres, les flors i els brancatges són protagonistes
de moltes diades i, amb el goig de saber que el Senyor ha ressuscitat, el
mes seguirà avançant i ens conduirà a dues festivitats populars, molt
arrelades en la nostra terra: la diada de St. Jordi i la de la Mare de Déu
de Montserrat. Totes dues diades apleguen moltes persones al carrer, al
voltant d’actes culturals, aplecs sardanistes,... Són magnífiques ocasi-
ons per transmetre la Bona Nova de la Resurrecció, per ser testimonis
de Fe i de compromís cristià envers la construcció d’un món en què les
diferències s’harmonitzin en un projecte comú de convivència basat en
l’Amor. “Aneu per tot el món i anuncieu la bona nova de l’evangeli a
tota la humanitat” (Mc 16, 15). BONA PASQUA !!!! IHD



COSES  DE  LA  COMUNITAT
RESUM  ECONÒMIC DEL MES DE FEBRER
SALDO A 31-01-2019:

Llibreta a la vista 12.324,29
INGRESSOS:

Quotes fixes 407,00
Donatius 450,00
Col·lectes dominicals                             858,63
Aranzels                                                  210,00
Aportació del Bisbat 1.000,00           2.925,63

DESPESES:
Amortització préstecs 1.996,36
Despeses financeres 91,79
Manteniment climatització 379,22
Electricitat 487,07
Alarma 53,74       3.008,18

SALDO A 31-01-2016:
Llibreta a la vista 12.241,74

SALDO  DEUTORS  PRÉSTECS:
La Caixa 82.225.54
Claretians de Catalunya 259.000,00 341.225,54

SALDO  DEUTOR  PRÉSTECS:  341.225,54 €
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

TIQUETS  PEL  SOPAR SOLIDARI

Els Tiquets es donaran a qui vulgui contribuir a aquest Sopar Solidari
en benefici de Càritas parroquial. El motiu ens ho expliquen el grup de
Càritas i ho llegiran en les misses dels diumenges 31 de març, 7 i 14
d’abril →→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→

N’hi ha de dos maneres de contribuir:
de 4 €, són els qui volen participar del sopar
de 3 €, (fila zero)“per aquelles persones que no poden venir al sopar

però volen fer una aportació”     (els donatius són indicatius)
Els donatius es podran dipositar en les bústies que hi hauran a cada
costat de l’entrada de l’església amb un rètol indicatiu.

GRÀCIES,  BEN DE COR



COSES  DE  LA  COMUNITAT

SOPAR  SOLIDAR

(en benefici de Càritas Parroquial)

El grup de Càritas de la parròquia volem explicar-vos quina és la nostra
tasca i els motius que ens han portat a voler celebrar amb la Comunitat
l’últim sopar, del Dijous Sant.
L’acollida del grup de Càritas parroquial dels barris de Balàfia i del

Secà de Sant Pere dóna resposta a les necessitats bàsiques.
El grup de voluntàries juntament amb una tècnica de Càritas acompa-
nyem a aquelles persones que estan passant per una situació d’exclusió
i de vulnerabilitat social. Les acompanyem en el seu procés cap a l’au-
tonomia per poder accedir a la xarxa normalitzada a través de l’escolta
activa, obrint la mirada de l’enteniment i del cor per fer-nos més sensi-
bles a les persones en risc d’exclusió social i deixar-nos transformar
per la realitat que estem vivint.
Les persones són el centre de la nostra intervenció, per tant hem de dis-
posar de recursos econòmics i humans de la nostra comunitat. En els
nostres barris hi ha persones humils que molts cops no disposen del
més bàsic, per poder com hem dit abans, assolí aquesta autonomia. Per
tal d’ajudar-les, us convidem a participar  el Dijous Sant el Dia de l’A-
mor Fratern d’un sopar solidari després de la celebració de l'Eucaristia
i abans de la Vetlla . En aquest dia on és la manifestació de l’expressió
del Amor, que ens  impulsa i ens dóna la força per estimar com ELL
ens estima a tots i totes i molt especialment als més necessitats, al que
menys tenen, als que més sofreixen, amb la consciència que tot el que
fem al germà o fem a ELL. Per tant Càritas com la defineix el Papa
Francesc, és l'Església no simplement una institució. És l’expressió or-
ganitzada que s’aproxima, acarona i estima. Càritas és més que la bossa
d’aliments, és més que donar roba, és molt més que oferir ajuda materi-
al. És acompanyament, acollida, escolta, promoció personal i trobada
amb el Crist.
Us convidem a participar d’aquest àpat senzill, amb la vostra
col·laboració podem fer realitat, la millora de les situacions de precari-
etat de les persones que viuen en el nostre barri de Balàfia i Secà. .



ACTIVITATS PARROQUIALS
ABRIL
1 dilluns       CATEQUESI  2on. Any, 18h.
2 dimarts REUNIÓ VIDA CREIXENT, 16,30h.

CATEQUESI  2on. Any, 18h.
REUNIÓ de PARES de CATEQUESI 1er. Any. 20,30h

5 divendres   Viacrucis 18,30h., Missa 19h. Pregària Quaresmal 19,45h.
7 diumenge IV de QUARESMA
8 dilluns CATEQUESI 1er. Any, 18h.
9  dimarts CATEQUESI 1er. Any, 18h.

10 dimecres REUNIÓ de MATRIMONIS  16,30h.
12 divendres VIA CRUCIS 18,30h. i  MISSA 19h.

CELEBRACIÒ COMUNITÀRIA del PERDÓ 20,30h.

23 dimarts   SANT  JORDI
REUNIÓ de PARES de CATEQUESI 2on. Any. 20,30h

25 dijous      CELEBRACIÓ PASQUAL  GENT GRAN  16h.
27 dissabte   MARE de DÉU de MONTSERRAT
28 Diumenge    I     de     PASQUA
29 dilluns CATEQUESI  2on. Any, 18h.

CONSELL PARROQUIAL 20h.
30 dimarts CATEQUESI  2on.. Any, 18h.
—————————————————————————————————————————————————————————————————————-

CURSET BÍBLIC: Paraula de Déu del Diumenge:
Tots els dimecres a les 20h. Dirigit pel P. Jaume Sidera

——–——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

ACOLLIDA  de  CÀRITAS: Els dimarts 9 i 23 d’abril  de 10 a 12h.

14   diumenge de  RAMS:  MISSES I BENEDICCIONS
A TOTES LES  MISSES de la VIGÍLIA  i DEL DIA

16  dimarts REUNIÓ VIDA CREIXENT, 16,30h.
18  dijous SANT SOPAR:  20h.

Sopar solidari: 21h.
VETLLA de PREGÀRIA 22h

19 divendres  VIACRUCIS:  11h.
PASSIÓ del SENYOR:  18h.

20 DISSABTE:    VETLLA  PASQUAL:  20h.
21 DIUMENGE  de  PASQUA  misses:  10h. i  12h.
22   dilluns   de   PASQUA   única   missa   10h.


