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Durant tot el mes de maig viurem el goig de la Pasqua en tota la seva plenitud. 
Jesús és viu, és present, és i serà sempre entre nosaltres. Els quatre 
diumenges de d’aquest mes – diumenges III, IV, V i VI de Pasqua – ens 
conviden a compartir amb tothom la nostra alegria per la presència viva del 
Senyor, amb tota la seva grandesa i humilitat alhora, fins a la seva Ascensió al 
Cel. Iniciem un temps pasqual en què arreu hi haurà persones que rebran el 
Baptisme, la Confirmació o la Primera Comunió, sagraments que reforcen el 
nostre compromís amb la Fe en Crist ressuscitat i amb el seu llegat d’Amor, 
Veritat i Justícia social com a valors universals, eixos cabdals d’un estil de vida 
cristiana. 
Maig és un mes festiu, començant pel dia 1, festivitat de St. Josep Obrer, Dia 
del Treball, en què es reivindiquen l’accés a un treball digne, no precari, i la 
millora de les condicions laborals i salarials que facin possible la sostenibilitat 
de la vida personal i familiar dels treballadors i treballadores d’arreu del món. 
Paral·lelament, a la ciutat de Lleida, tots aquests caps de setmana del mes de 
maig, respirarem un ambient festiu gràcies a les nombroses manifestacions 
culturals i populars que hi tindran lloc: la Fira de Titelles, la Festa Major de St. 
Anastasi, les Festes de Moros i Cristians, l’Aplec del Caragol. Són dies de 
primavera, de vida al carrer i de participació en la vida social i cultural del 
nostre municipi.  
El dia 31 commemorarem la Visitació de la Mare de Déu a la seva cosina 
Elisabet i el vincle especial inspirat per l’Esperit Sant: “Ets beneïda entre totes 
les dones i és beneït el fruit de les teves entranyes” (Lc 1, 42), diu Elisabet. 
“La meva ànima magnifica el Senyor, (...) perquè ha mirat la petitesa de la 
seva serventa. Des d’ara totes les generacions em diran benaurada” (Lc 1, 47-
48), li respon Maria. Ella, com ningú, ens ensenya que estimar és quelcom 
més que adreçar-nos bones paraules, és acompanyar-les amb fets. Demanem
-li que pregui per tots nosaltres, perquè aquesta Pasqua enforteixi la nostra fe i 
la nostra esperança en Jesús.       IHD 



COSES  DE  LA  COMUNITAT    

RESUM  ECONÒMIC DEL MES DE MARÇ 

SALDO A 28-02-2019:  
 Llibreta a la vista                                           12.241,74 

INGRESSOS: 
 Quotes fixes                         407,00 
 Aranzels                700,00 
 Col·lectes dominicals                             556,32    
 Aportació del Bisbat           1.000,00           2.663,32 

DESPESES: 
 Amortització préstecs               1.997,64 
 Despeses financeres                    83,25 
 Activitats pastorals                3.931,33 
 Manteniment climatització                 294,70 
 Alarma             53,74 
 Electricitat           420,22 
 Gas            872,86 
 Aigua                                26,88       7.680,62 

SALDO A 31-01-2019: 
 Llibreta a la vista                            7.224,44 

SALDO  DEUTORS  PRÉSTECS:  

       La Caixa                                      80.227,90                                     
       Claretians de Catalunya              259.000,00             339.227,90 
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

MIJAC 

BALÀFIA    11   dies  de  COLÒNIES  ESTIU 
Casa de Colònies el COLLELL  (OSONA)  
 

Els dies de pre-inscripció són:  els dissabtes 4, 18 i 25 de maig 
 

Als locals parroquials de 18h. a  20h                                                                      El preu  370€ 



Celebració de Diumenge de Rams 
Un bon nombre de persones fidels a la tradició de la benedicció 
dels rams, s’ha aplegat aquest diumenge 14 d’abril, a l’església de 
Sant Antoni M. Claret del barri de Balàfia a Lleida, per celebrar el 
Diumenge de Rams, dia en què es commemora l’entrada de Jesús a 
Jerusalem, aclamat amb rams d’olivera i llorer, i que inicia tots els 
actes litúrgics de la Setmana Santa. 
Després de la benedicció comunitària de palmes i palmons al pati 
adjacent a l’església, la celebració eucarística ha continuat amb el 
protagonisme del grup de joves de la parròquia i dels infants que 
es preparen per a rebre la Primera Comunió, els quals han 
participat en les lectures, les ofrenes i les pregàries. Durant 
l’Eucaristia, oficiada pel P. Nemesi Solà i pel P. Dion Paskalis, s’ha 
fet èmfasi en el missatge d’amor universal de Jesús i en el seu 
sacrifici envers la humanitat, com a inspiració en un model de vida 
cristiana basada en el respecte, la solidaritat i l’estima cap a les 
persones, que tots i totes hauríem de seguir en el nostre dia a dia. 
Ha estat un moment, també, per recordar a tota la comunitat 
parroquial claretiana que tots els actes i celebracions de la 
Setmana Santa culminaran, el proper dissabte 20 d’abril a les 22h, 
amb la Vetlla Pasqual, moment en què, plens de joia, celebrarem la 
Resurrecció de Jesús, com la gran festa de la 

Sopar solidari a la parròquia   
El passat 18 d’abril vam celebrar el dia de l’Amor Fratern, Dijous 
Sant. El grup de Càritas Parroquial ens va explicar, dins de la 
Celebració de l’Eucaristia, quina és la seva missió a dins de la 
nostra comunitat. Van fer esment de la importància de tenir 
present en les seves actuacions focalitzades en la persona. 
Després es va fer el Sopar Solidari amb la col·laboració del 
voluntariat en la preparació, l’establiment de Plus Fresc amb la 
seva donació en espècie dels ingredients que conformaven l’àpat 
senzill i simbòlic, i les aportacions econòmiques que es van recollir 
pel projecte d’Acollida Parroquial de Sant Antoni Mª Claret al 
barri de Balàfia, i Verge dels Pobres al barri de Secà de Sant Pere. 
També va ser un espai per compartir amb altres, impressions, 
vivències i perquè no, commemorar l’últim sopar on un ingredient 
important en aquell temps era el Pa. Per culminar el sopar ens vam 
ficar en disposició per participar en la Vetlla de Pregària. 
Un agraïment tan al personal implicat en la preparació, com 
als assistents i els de la  “fila zero”   RECAPTAT:  620€ 



ACTIVITATS PARROQUIALS     
  MAIG  
 1 dimecres “FESTA TREBALL”, ST. JOSEP OBRER: Missa 10h.   
 2 dijous    REUNIÓ de CATEQUISTES, 19,15h. 
 5 diumenge III de PASQUA 
 6 dilluns   CATEQUESI  2on. any, 18h. 
               COMISSIÓ de LITÚRGIA, 20h. 
 7 dimarts  VIDA CREIXENT- Reunió 16’30h. tarda 
               CATEQUESI  2on. any, 18h. 
               REUNIÓ de PARES de 1er. any de CATEQUESI, 20’30 h. 
               REUNIÓ de PARES de 2on. any de CATEQUESI 20’30h. 
11 dissabte ST. ANASTASI, patró de la Ciutat. 
12 diumenge IV de PASQUA 
13 dilluns CATEQUESI   1er. any, 18h. 
14 dimarts CATEQUESI   1er. any, 18h. 
15  dimecres  REUNIÓ de MATRIMONIS, 16’30h. 
16  dijous CELEBRACIÓ COMUNITÀRIA del PERDÓ  
  dels nens/es de comunió, amb els seus familiars, 20’30h 
18  dissabte Primeres Comunions: 11,30h., 13h. 
19  diumenge  V de PASQUA Primeres Comunions 13 h.      
21 dimarts VIDA CREIXENT- Reunió 16,30h. tarda 
23 dijous CELEBRACIÓ COMUNITÀRIA del PERDÓ  
  dels nens/es de comunio, amb els seus familiars, 20’30h 
25  dissabte ASSEMBLEA DIOCESANA 
  Primeres Comunions 13h. i 17h.   
26  diumenge VI  de PASQUA      
27  dilluns CATEQUESI   1er. any, 18h 
28 dimarts CATEQUESI   1er. any, 18h. 
——————————————————————————————————- 

JUNY-JULIOL-AGOST: la missa dels dissabtes a les 20h (8h tarda 
——————————————————————————————————- 

   

CELEBRACIÓ 1r. de MAIG     

 

GARANTIR LA PROTECCIÓ SOCIAL 

Església Santa Maria Magdalena   10h. Eucaristia i Esmorzar 

          14h. Dinar de Germanor 


