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Fa tot just dues setmanes que hem començat un nou curs i amb el 
canvi d’estació la ciutat de Lleida viu ara les Festes de Tardor que se 
celebren per St. Miquel. El mes d’octubre ja és a tocar. 
La festivitat de la Mare de Déu de l’Acadèmia o Verge Blanca (dia 2), 
patrona perpètua de la nostra ciutat des que l’any 1945 el Papa Pius 
XII en va concedir el patronatge, ens obre les portes a tot un mes de 
dates significatives, si més no a efectes de rememoració de grans 
referents de vida cristiana com ara Sta. Tereseta de l’Infant Jesús 
(patrona principal de les Missions-dm 1), St. Francesc d’Assís (dv 4), 
Sta. Teresa de Jesús (doctora de l’Església- dm 15), St. Lluc 
(evangelista- dv 18), St. Joan Pau II (papa- dm 22), ... sense oblidar 
les celebracions de les Mares de Déu del Roser (dl 7) i del Pilar (ds 
12). Entre totes aquestes figures, nosaltres honorarem especialment 
la de Sant Antoni Maria Claret (dj 24), patró de la nostra comunitat 
parroquial, defensor dels més febles, fundador dels Claretians, 
Missioners Fills de l’Immaculat Cor de Maria, i gran evangelitzador. 
I justament aquesta tasca evangelitzadora és la que el Papa Francesc 
ens ha encomanat per a aquest mes d’octubre, amb la convocatòria 
d’un Mes Missioner Extraordinari per commemorar que aquest 2019 
es compleixen 100 anys de la Carta Apostòlica Maximum Illud del 
Papa Benet XV. L’objectiu d’aquest Mes Missioner Extraordinari, que 
té com a lema “Batejats i Enviats” és donar un nou impuls a l’activitat 
evangelitzadora, fer reviure la consciència missionera de tota 
l’Església i recordar-nos que vivim i hem de viure en permanent estat 
de missió per transmetre arreu el missatge d’Amor de Jesús. Cal que 
tots i totes ens mirem menys a nosaltres mateixos i contemplem més 
el Crist i les persones que ens envolten, especialment les més 
vulnerables, en compliment de la nostra responsabilitat i el nostre 
compromís amb l’anunci de l’Evangeli en el nostre entorn vital.         
IHD  



COSES  LA  COMUNITAT    
 

RESUM  ECONÒMIC DEL MES D’AGOST 
 

SALDO A 31-07-2019:  
 Llibreta a la vista                                               5.140,00 

INGRESSOS: 
 Quotes fixes                         407,00 
 Col·lectes dominicals                            692,24    
 Aportació del Bisbat           1.000,00           2.099,24 

DESPESES: 
 Amortització préstecs               2.004,08 
 Despeses financeres                    76,81 
 Fulls Dominicals                         49,99 
 Manteniment climatització                 210,53 
 Alarma             53,74 
 Internet               9,45 
 Electricitat           558,37 
 Gas                                      70,29       3.033,26 

SALDO A 31-08-2019: 
 Llibreta a la vista                             4.205,98 

SALDO  DEUTORS  PRÉSTECS:  

       La Caixa                                          70.220,00                                     
       Claretians de Catalunya              259.000,00     329.220,39 
 

SALDO  DEUTOR  PRÉSTECS:  329.220,39 € 
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————- 

 

 ENLLAÇ SOLIDARI 
 

Resum d’activitats curs 2018-2019 
 

 APADRINAMENTS: 225 nens apadrinats,  

             amb 20 € mensuals per cada infant 
 

Ajuda als COOPERANTS  

que coordinen el projecte d’Apadrinaments al Brasil: 450 € mensuals 
 

Ajuda per al projecte d’instal·lar:  

ENERGIA ELÈCTRICA AMB PLAQUES SOLARS  

al Kindi Secondary Hospital (rep. Dem. Congo): 20.500 € 

Gràcies a tots per la vostra ajuda i solidaritat 



COSES  DE  LA  COMUNITAT    
Batejats i enviats 
 

Els bisbes parlen del Mes Missioner i Extraordinari 
Enguany el començament del nou curs en l'Església està marcat per la 
celebració del Mes Missioner Extraordinari convocat pel papa 
Francesc per commemorar el centenari de la promulgació de la carta 
apostòlica Maximum illud del papa Benet XV. El papa Francesc ha 
escollit com a lema "Batejats i enviats: l’Església de Crist en Missió en 
el món" i ha determinat que tot el mes d’octubre es tingui aquest tema 
com a principal motiu d’oració i reflexió. Amb aquest mes missioner 
extraordinari, el Papa vol despertar la consciència de la missió ad 
gentes i reprendre amb nou impuls la responsabilitat de proclamar 
l’Evangeli de tots els batejats. 
 

Els bisbes de Catalunya centren els seus escrits dominicals a parlar del 
Mes Missioner Extraordinari,   
 

El bisbe de Lleida, Salvador Giménez, recorda que els catòlics ja 
saben des de sempre que el tercer diumenge d’octubre, el DOMUND, 
“tota l’Església es reuneix al voltant de les missions”. Diu que el papa 
Francesc ha ampliat una mica més l’horitzó i ha convidat aquest any a 
celebrar un mes Missioner Extraordinari. Està convençut que la 
iniciativa ha estat molt ben acollida per tothom. Informa que “comença 
la preparació d’aquest Mes Missioner amb la celebració d’un Congrés 
Nacional de Missions (Madrid, del 19 al 22 de setembre)” on “es 
preveu una gran assistència” i hi haurà “interessants ponències, taules 
rodones amb participació de persones amb llarga experiència en les 
missions i variades comunicacions”. Així mateix, informa que durant el 
mes d’octubre “s’ha establert que un tema domini cadascuna de les 
setmanes”: “la primera, la pregària, coincidint amb la festa de santa 
Teresa de l’Infant Jesús, patrona de les missions. La segona, el 
testimoni. La tercera, la formació. La quarta, la caritat missionera, 
col·laborant amb els nostres donatius”. Comunica que la Delegació de 
Missions de la diòcesi de Lleida “ha programat activitats per al mes 
d’octubre: Exposició missionera a la catedral, Missa al monestir de les 
Carmelites el dia 6, Xerrada d’un missioner el dia 18 i una Vetlla de 
pregària el 26” i que “amb les altres diòcesis, han preparat una trobada 
al Santuari de Montserrat per al dia 19, vigília del DOMUND”. 
Finalment, ens demana “oracions i col·laboració per aquesta obra”.  . 



ACTIVITATS PARROQUIALS 
 OCTUBRE 
1 dimarts   REUNIÓ CCONSELL PARROQUIAL:  20h. 
   VIDA CREIXENT es reuneix a les 16,30h. 
2 dimecres     MARE de DÉU de l’ACADÈMIA  Patrona de Lleida 
4 divendres XVIII Pregària Interreligiosa per la PAU- Acadèmia -19,30 
5 dissabte   MIJAC  COMENÇA les ACTIVITATS de 4-6 h. tarda 
6 diumenge, 27 durant l’any   ENLLAÇ SOLIDARI a Girona 
7 dilluns      CATEQUESI FAMILIAR  2on.Any,  18h. 
8 dimarts    CATEQUESI FAMILIAR  2on .Any,  18h.  
   REUNIÓ de PARES  1er. any de CATEQUESI, 20’30 
9 dimecres  CURSET BÍBLIC - P. Jaume - 20h.– locals 
12 dissabte  Mare de Déu del Pilar   Missa  de Vigília 19h. 
13 diumenge, 28 durant l’any   
14 dilluns    CATEQUESI FAMILIAR 1er.. Any  18h. 
   COMISSIÓ LITÚRGIA, 20’30  
15 dimarts  VIDA CREIXENT es reuneix a les 16,30h. 
    CATEQUESI FAMILIAR 1er.. Any  18h 
20 diumenge  29 durant l’any  COL·LECTA - DOMUND 
21 dilluns   CATEQUESI FAMILIAR  2on. Any,  18h. 
22 dimarts   CATEQUESI FAMILIAR  2on. Any,  18h. 
22 dimarts i 23 dimecres:       
            preparant la festa de St. Antoni Mª Claret 
            18’30 Rosari, Invocacions al sant i Eucaristia   
24  dijous FESTA de SANT ANTONI Mª CLARET 
     20h. MISSA CONCELEBRADA presidida pel Sr. Bisbe  
26  dissabte  ACO assemblea inici de curs 
27  diumenge, 30 durant l’any  - 12 h. MISSA FAMILIAR 
28  dilluns   CATEQUESI FAMILIAR 1er.. Any  18h 
29  dimarts  CATEQUESI FAMILIAR 1er.. Any  18h 
    REUNIÓ de PARES 2on. any de CATEQUESI, 20’30h. 
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

TOTS ELS DIMECRES CURSET BÍBLIC - P . Jaume - locals - 20h. 
———————————————————————————————–—————————————————————————————————-———- 

 LOTERIA  de  NADAL  EN  BENEFICI  “NOVA ESGLÉSIA” 
Nº 16586 

PARTICIPACIÓ: 4€, DONATIU 1€,        TOTAL PAPERETA 5€ i 
DÈCIM 20 €,  DONATIU 5 € 


