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El mes de juny ens presenta un calendari ple de festivitats litúrgiques. 
Per començar l’Ascensió del Senyor (diumenge 2), festa que 
commemora el misteri de la pujada de Jesucrist al Cel, quaranta dies 
després de la seva Passió, Mort i Resurrecció. Aquest fet esdevé un 
punt d’inflexió: l’entrada de Crist en la vida de Déu, que ens obre el 
pas també a tots nosaltres a formar-hi part, per compartir plegats la 
plenitud del seu Amor. 
Diumenge 9 celebrarem Pentecosta o Pasqua Granada, en què 
reviurem el descens de l’Esperit Sant sobre els apòstols i l’inici de la 
seva acció evangelitzadora. És l’Esperit que ens inspira i ens mou a 
viure d’acord amb les ensenyances de Jesús. El dia 16 és el dia de la 
Solemnitat de la Santíssima Trinitat, dogma teològic que referma la 
gran veritat del Cristianisme: l’Amor. 
El 23, vigília de St. Joan, celebrarem Corpus Christi o la Solemnitat 
del Cos i la Sang de Crist. A l’Evangeli hi podem trobar el sentit a les 
paraules de Jesús: “Jo sóc el pa viu, baixat del cel. Qui menja aquest 
pa viurà per sempre” (Jn 6, 51). Aquesta és la força que ens dóna 
l’Eucaristia, quan partim, repartim i compartim el Pa, l’aliment 
perdurable que ens comunica directament amb Jesús per refermar la 
nostra acceptació i compromís amb Ell i amb la comunitat. Justament 
això és el que hem viscut aquests darrers dies de maig: les Primeres 
Comunions de 27 nens i nenes, que durant dos cursos han assistit a la 
Catequesi Familiar. Aquests infants i les seves famílies han participat 
d’un procés d’aprenentatge conjunt, que es resumeix en dues premisses 
bàsiques: que Déu és Amor i que estimar sempre, en qualsevol 
circumstància i sense condicions, és l’única manera de fer camí per la 
vida. El 28 és el dia dedicat al Sagrat Cor de Jesús i al 29 Cor de 
Maria; uns cors de misericòrdia, compassiu amb els més febles, que 
ens insten a tots a mantenir els nostres cors oberts i amatents. 
Juny és també el mes de l’arribada de l’estiu. La festivitat de St. Joan 
Baptista (24) marca l’inici de les vacances escolars. La pausa estival 
ens permet disposar d’una mica més de temps lliure per dedicar-nos de 
manera relaxada, però igualment conscient, a altres activitats que ens 
ajudaran a obrir el cor i compartir aquest do de l’Esperit per seguir 
creixent com a persones i com a creients.          Bon estiu a tothom!!      IHD 



COSES  DE  LA  COMUNITAT    
 

RESUM  ECONÒMIC DEL MES D’ABRIL 

SALDO A 31-03-2019:  
 Llibreta a la vista                                               7.224,44 

INGRESSOS: 
 Quotes fixes                      1.244,00 
 Aranzels                692,00 
 C0l·lectes                                               951,17 
 Devolució despeses      97,12    
 Aportació del Bisbat           1.000,00            3.984,29 

DESPESES: 
 Amortització préstecs               1.998,93 
 Despeses financeres                  121,57 
 Ajuntament - escombraries        315,15 
 Manteniment climatització                 190,93 
 Alarma                                                         53,74 
 Electricitat           430,53 
 Gas            429,07 
 Internet 1y1             67,46 
 Fulls dominicals                             236,44       3.843,82 

SALDO A 30-04-2019: 
 Llibreta a la vista                             7.364,91 

SALDO  DEUTORS  PRÉSTECS:  

       La Caixa                                     78.228,97                                     
       Claretians de Catalunya          259.000,00      337.228,97 
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————- 
PASTORAL DE LA SALUT   2019 

El dissabte  8 de juny  2019 a les 17:30h,   , 
La FORMACIÓ enguany serà una Taula Rodona, on diferents 
organismes diocesans i parròquies ens parlaran de les seves 
experiències. 
Acabada la formació, farem un tastet ràpid... i us suggerim poder 
participar de l’Eucaristia a les 20 hores a la parròquia de St. Ignasi.  
El material de la Jornada del malalt, 2019 (Pòster, estampes, missatge 
del Papa i guió litúrgic), fa temps que s’ha enviat als Mossens de les 
vostres parròquies i a la resta d’entitats  i organismes afins a la Pastoral 
de la Salut de Lleida. 
La Seu de la Delegació Diocesana de Pastoral de la Salut  continua 
essent a Blondel, 11 (al Bisbat, per les tardes: 973 28 11 54)  
  
Montse Esquerda Delegada.                                 Lleida, 22-maig- 2019 



COSES  DE  LA  COMUNITAT    
 

TEMA  DE LA ASSEMBLEA DIOCESANA: 
La diòcesi mira el futur       Ponent: Mn. Joan Torra  
1    Introducció  
 

2   «Per què busqueu entre els morts aquell qui viu?» (Lc 24,1‐12)  
 

I. «Jesús i la samaritana»  
 

  1. Jesús i la samaritana: El temps i el lloc; la situació  
 

  2. Jesús i la samaritana: La samaritana  
   1) La proposta (acolliment, encarnació…)  
   2) Les excuses  
   3) La ironia –des del “poder”–  
   4) El sarcasme –fins i tot fet pregària–  
   5) La trobada amb la pròpia vida  
   6) Els inicis del procés de fe, amb excuses –de lloc–  
   7) L’aprofundiment, amb excuses de temps  
 

  3. Jesús i la samaritana: La gent del poble  
   1) La dona ha estat convençuda, no pas vençuda  
   2) De la paraula de la dona a la Paraula de Déu  
   3) La resposta autònoma  
 

  4. Jesús i la samaritana: Els deixebles  
 

II. Cinc conclusions ordenades  
       1. No tinguem por!  
       2. Si sabessis el do de Déu: l’aigua viva de la iniciació cristiana!  
       3. De la paraula de la dona, a la Paraula de Déu!  
       4. Jo tinc un altre aliment: l’Eucaristia!  
       5. Jo us he enviat!  
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_ 

 La Missa de cada dia  
Segueix la missa diària allà a on siguis cada dia de l’any 
Amb les principals celebracions locals i diocesanes 
Textos litúrgics oficials per a  les celebracions eucarístiques 
Comentaris de l’evangeli, introduccions i pregàries en les solemnitats,  
Ara disponible com app per a mòbil i tauleta digítal 
www.missadecadadia.cat 



ACTIVITATS PARROQUIALS 
 JUNY  
1 dissabte HORARI d’estiu de les MISSES dels dissabtes a les 20 h 
2  diumenge       VII   DE  PASQUA 
dimarts         Vida creixent 16,30h. 
  REUNIÓ de PARES de 2on. de catequesi  20’30 h 
7  divendres Festa de la Catequesi 20h. 
 9 diumenge      PENTECOSTA 
13 dijous  REUNIÓ de CATEQUISTES  19’15 h    
16 diumenge      SANTÍSSIMA TRINITAT    
17 dilluns CONSELL PARROQUIAL  20 h. 
18 dimarts Vida creixent 16,30h. 
  Matrimonis  20h. 
23 diumenge CORPUS - Col·lecta de CARITAS  
24 dilluns St. Joan. Única MISSA  10h. 
29 dissabte St. Pere i Cor de Maria. Missa de la festa 20h (català)  
30 diumenge XIII  durant l’any 
——————————————————————————————————–———————————————————————————————————————————————————- 

CATEQUESI FAMILIAR PROPER CURS 
2on. any: reunió de Pares 24 setembre 20’30 
            nens/es 7 o 8 octubre: 18h. 
1er. any: reunió de Pares 8 octubre 20’30 
           nens/es 14 o 15 octubre: 18h. 

Inscripcions: els dilluns 16 i 23 i dimecres 18 i 25 Setembre de 
19’30 a 21h 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 MISSES:    durant els mesos de: juny, juliol i agost  
la MISSA dels dissabtes i vigílies de festa:   les 8h. de la tarda 
- aquest horari comença el dissabte 1 de juny 
     fins el dissabte 31 d’agost  
                       DIUMENGES-FESTIUS:  10h.  i  12h. 
                       FEINERS . . . . . . . . . . . . . . .19h 
DESPATX PARROQUIAL  els  MESOS de  JULIOL  i  AGOST 
ELS  DILLUNS   de   19’30  a  21’30h 
———————————————————————————————–——————————————————————————————————————————————————————- 

 MIJAC BALÀFIA 11 dies de COLÒNIES ESTIU (Hi han places) 
Casa de Colònies el COLLELL (OSONA) 25 juliol - 4 d’agost 
 

Els dies de pre-inscripció són: els dissabtes (18-20h)  preu 370€ 
 


