
C/ Mn. Pelegrí, 8; 25005 LLEIDA  -  http://www.parroquiaclaret.com 
telèfon: 973 243 846,  adreça electrònica: parroquiabalafia@gmail.com   

febrer  2020 Núm. 254 

  
   

Tot i que el 2020 és any de traspàs i, per tant, té un dia afegit, febrer 
continua sent el mes més curt de l’any, la qual cosa no treu que sigui 
abundós en santoral, tradicions i festivitats molt arrelades a casa nostra. 
En podem destacar dues en especial. La primera diumenge 2, la 
Candelera, que ja a començaments del segle V se celebrava amb llums 
i candeles amb virtuts protectores. Hi commemorem la presentació de 
Jesús al Temple i la Purificació de la seva mare Maria, seguint el 
costum jueu. És també la festa de la Llum, la llum reveladora que 
Simeó experimentà en reconèixer el Messies: “Els meus ulls han vist el 
Salvador (...); llum que es reveli a les nacions...” (Lc 2, 30-32).  
La segona data assenyalada en el calendari d’aquest mes és el 
Dimecres de Cendra (26 de febrer), dia que marca l’inici del temps de 
Quaresma i ens obre un període de reflexió que ens conduirà fins al 
Diumenge de Pasqua. Aquest dia és costum, en les celebracions 
eucarístiques, de fer la imposició de la cendra, com a símbol de 
caducitat de la nostra condició humana i de conversió, voluntat que ha 
de ser l’aspecte dominant durant tota la Quaresma.  
La llum de les candeles beneïdes ens connecta amb totes dues 
celebracions. Per una banda, aquesta Llum, que ja vam veure durant el 
Naixement del Fill de Déu, ens guia ara a través del recorregut interior 
que farem durant el període de Quaresma, per revisar les nostres vides, 
amb humilitat i amb una reflexió sincera per valorar si estem responent 
correctament a la invitació de Déu a ser testimonis del seu Regne 
d’Amor i Estimació. I, per altra banda, amb la mateixa intensitat que 
experimentà Simeó al Temple, la Llum romandrà incandescent per 
il·luminar els nostres cors i la nostra vida en la plenitud de veure el 
Crist ressuscitat. Hem de ser portadors d’aquesta Llum amb els nostres 
gestos, paraules, actituds, obres i servei envers les persones que tenim a 
la vora, perquè en el cor de la Humanitat reneixi l’esperança que és 
possible construir un món més tolerant, just, solidari, equitatiu... i 
lluminós. 
                                                                                                           IHD 



 RESUM  ECONÒMIC DE L’ANY 2019 

 

 
       La Caixa                                      62.191,16                                     
       Claretians de Catalunya              259.000,00     321.191,16 

INGRESSOS   
CONCEPTE TOTAL 
Quotes fixes 9.112,00 
Paraula i vida i donatius  1.087,00 
Missa cada dia i donatius   2.620,00 
Loteria  700,00 
Donatius 3.505,00 
Aranzels Parroquials 6.048,00 
Col·lectes 10.386,34 
Aportació Bisbat 12.000,00 
Devol. Despeses financeres 288,22 
TOTAL INGRESSOS 45.458,34 

DESPESES   
CONCEPTE TOTAL 
Amortització prestecs 24.025,81 
Despeses Financeres 1.142,61 
Reparacions varis- 2.341,35 
Climatització 2.848,72 
Material fungible litúrgia 1.200,99 

Internet- Web 201,07 
Electricitat 5.008,29 
Aigua 147,67 
Gas 1.827,89 
Seguritat- Alarma 753,78 
Tributs i Taxes 315,15 
Assegurances 539,26 
Fulls dominicals - Bisbat 1.031,60 
Devol. Rebut 20,00 
Missa de cada dia - Paraula i Vida 5.412,16 
TOTAL  DESPESES 46.816,35 



COSES  DE  LA  COMUNITAT    
Formació bíblica a la parròquia Sant Antoni M. Claret, oberta a 

tothom 

Fa anys que la parròquia Sant Antoni M. Claret de Lleida imparteix 
formació bíblica per mitjà del claretià P. Jaume Sidera, expert en Bíblia 
i de reconegut prestigi tant a casa nostra com a d’altres indrets. Cada 
setmana es reuneix amb un grup de persones per llegir, comentar i 
preparar les lectures de la missa del diumenge següent. També hi ha 
lloc per a la pregària sobre els textos treballats.  

És una reunió amena, on tothom pot participar amb els seus comentaris 
o punts de vista sobre els textos. Sovint, el comentari de les lectures 
porta a actualitzar els seus ensenyaments a les circumstàncies d’avui 
dia, i és que la Paraula de Déu no és quelcom passat, sinó ben actual. 
En definitiva, és un temps de formació i creixement espiritual amb la 
Bíblia com a suport.  

Tot aprofitant l’avinentesa del Diumenge de la Paraula de Déu que el 
Papa Francesc ha establert  el 3r. diumenge  del Temps Ordinari –
enguany s’escau el diumenge 26 de gener– i davant la celebració de 
l’Any de la Bíblia que el mateix Papa ha marcat per aquest any 2020, la 
parròquia vol col·laborar en la difusió de la Bíblia, recordant que 
aquestes sessions de formació són obertes a tothom que pugui estar 
interessat, sigui feligrès de la parròquia o no.  
Les reunions tenen lloc als locals parroquials situats al carrer Mossèn 
Pelegrí, nº 8, de Lleida, els dimecres de 8 a 9 del vespre, durant el curs 
escolar. No cal fer cap tipus de inscripció ni pagar res per participar-hi. 
Tampoc implica l’assistència obligatòria, atès que no es una lectura 
continuada de la Bíblia, sinó dels textos que la litúrgia marca per les 
misses dominicals, tot i que els que hi participen de manera habitual, 
constaten l’enriquiment que suposa anar-se’n familiaritzant amb les 
Sagrades Escriptures.  
És molt més senzill: la persona que n’estigui interessada es pot 
presentar al lloc indicat, sense previ avís, i participar de la 
formació que s’imparteix aquell dia. El calendari de sessions es pot 
consultar en l’agenda del web parroquial www.parroquiaclaret.com.  
Us hi esperem!                                      Conxita López Torres 
 



ACTIVITATS PARROQUIALS 
FEBRER 
2 diumenge IV durant l’any  
                  BENEDICCIÓ: CANDELES i MISSES 10h. i 12h.  
3 dilluns    ST. BLAI, Misses 11 i 19h. Benediccions de fruits i pastes .  
  CATEQUESI 2on. any a les 18h. 
4 dimarts   VIDA CREIXENT reunió 16’30h. (4’30 tarda) 
          CATEQUESI 2on. any a les 18h. 
          REUNIÓ de PARES de 1er. any de Catequesi, 20’30 h 
8 dissabte   REUNIÓ ARXIPRESTAL  16h. Parròquia  Magraners 
9 diumenge V durant l’any. Col·lecta de Mans Unides 
10 dilluns    CATEQUESI 1er. any a les 18h. 
   Comissió Litúrgia 20h 
11 dimarts   CATEQUESI 1er. any a les 18h. 
12 dimecres REUNIÓ DE MATRIMONIS: 16’30h. 
16 diumenge VI durant l’any 
17 dilluns    CATEQUESI 2on. any a les 18h. 
18 dimarts  VIDA CREIXENT reunió 16’30h. (4’30 tarda) 
   CATEQUESI 2on. any a les 18h. 
23 diumenge VII durant l’any Missa familiar 12h. 
24 dilluns    CATEQUESI 1er. any a les 18h. 
   Consell Parroquial 20h. 
25 dimarts   CATEQUESI 1er. any a les 18h. 
   REUNIÓ de PARES de 2on. any de Catequesi, 20’30 h. 
26 dimecres IMPOSICIÓ CENDRA i MISSES  11h. i 19h. 
    XIV ANIVERSARI de la INAUGURACIÓ 

  de la NOVA ESGLÉSIA 
—–——————————————–—————-———————————————————–—————————————————————————— 

REUNIÓ a la Parròquia de Magraners 
El dissabte 8 de febrer de 4 a 6 de la tarda. Posada en comú dels treballs fet 
a les 5 parròquies del “Pla Pastoral”  
 

ESTADÍSTICA  SAGRAMENTAL  de  l’ANY  2019 
  - han rebut el sagrament del Baptisme:   31  infants 
  - han participat per primera vegada de l’Eucaristia:   27  nens/es 
  - han compromès el seu amor amb el matrimoni:  2 parelles 
  - hem participat de la fe en l'enterrament de  86 persones 

 
 

CURSET BÍBLIC: Paraula de Déu del Diumenge: 

Tots els dimecres a les 20h. Dirigit pel P. Jaume Sidera 


