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Acabat el temps de Quaresma, escurem el mes de març i encetem l’abril 
amb els oficis de Setmana Santa, el moment més important de l'any litúr-
gic cristià. Celebrarem el Tridu Pasqual, amb els darrers fets de Jesús a la 
Terra - Passió, Mort i Resurrecció -, transcorreguts entre el Diumenge de 
Rams i el Diumenge de Pasqua.  
Diumenge de Rams (28 març) recordarem l’entrada de Jesús a Jerusalem 
i l’aclamació popular amb palmes i rams d’olivera en un gest de reconei-
xement de la seva divinitat. 
Dijous Sant (1 abril) és el dia del Sant Sopar de Jesús amb els seus deixe-
bles, recordant també el gran gest fraternal de rentar-los els peus, en un 
acte de servei i generositat. És el moment de la instauració de l’Eucaristia 
com a celebració comunitària de la Fe, tot compartint el Cos i la Sang del 
Crist. 
Divendres Sant (2 abril) repassarem amb pesar els moments més difícils 
de la vida de Jesús, marcats per la traïció, la negació i l’abandó, i malgrat 
tot, viscuts amb convicció i fortalesa. Reviurem la seva Passió i la Mort en 
creu, i reconeixerem que el seu sacrifici no fou en va, perquè ens va redi-
mir del pecat, deixant un llegat universal d’esperança, solidaritat i amor. 
Dissabte Sant és el dia de la joia compartida en la Vetlla Pasqual, celebra-
ció central de l’Any Litúrgic, rica en símbols de renovació com l’aigua i el 
foc, que ens conduirà al Diumenge de Pasqua. Viurem amb plenitud la 
gran festa del cristianisme, el goig de saber que Jesucrist ha triomfat. La 
Pasqua és una intensa crida a creure i a celebrar la victòria de la Vida so-
bre la mort i de l’Amor sobre totes les coses.  
I, amb aquest gran goig del temps de Pasqua, l’abril seguirà avançant i ens 
conduirà a dues festivitats molt nostrades: la diada de St. Jordi (dv 23) i la 
de la Mare de Déu de Montserrat (dm 27), patrons de Catalunya, dues da-
tes que esdevenen una magnífica ocasió per transmetre la Bona Nova i ser 
testimonis de Fe i de compromís cristià.  BONA PASQUA a tothom!!!                          
IHD    



COSES  DE  LA  COMUNITAT    
 

RESUM  ECONÒMIC DEL MES DE FEBRER 
 

SALDO A 31-01-2021:  
 Llibreta a la vista                                               9.435,55 

INGRESSOS: 
 Quotes fixes - donatius               412,00 
 Aportació del Bisbat            1.000,00           1.412,00 

DESPESES: 
 Amortització préstecs               2.027,43 
 Despeses financeres                    42,02 
 Activitats pastorals                1,231,23 
 Manteniment climatització                 273,70 
 Alarma                                                         53,74 
 Electricitat           427,12 
 Gas                                   776,06      4.831,30 

SALDO A 28-02-2021: 
 Llibreta a la vista                            6.016,25 

SALDO  DEUTORS  PRÉSTECS:  

       La Caixa                                                     35.952,97                                     
       Claretians de Catalunya                  259.000,00     294,952,97 
 

SALDO  DEUTOR  PRÉSTECS:  294.252,97 € 
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————- 

 

MIJAC Lleida  C/ Acadèmia, 17 (baixos esquerra) 
Anem a la casa de colònies  MONTSANT  (Vilaller) 
El preu de les colònies és de:   340 EUROS 
INSCRIPCIONS 
•       Caldrà fer la pre-inscripció online 
 L’inici de pre-inscripció és dilluns  15 de Març 
• La pre-inscripció s’ha de fer des d’aquest enllaç: 

 https://www.inscribirme.com/prei 
Nscripciocoloniesmijac2021 

 

Per més informació 
podeu trucar als telèfons 

650 874 604  (Enric Nicuesa) 

635 918 184  (Neus Carrobé) 
 



COSES  DE  LA  COMUNITAT    
  
Nota de premsa del Bisbat de Lleida. 
 
 Tota vegada que darrerament han aparegut informacions rela-
tives a la posició del bisbe de Lleida davant la Sentència del Jutjat 
de Barbastro i el seu requeriment de lliurar les obres reclamades pel 
Bisbat de Barbastro-Monzón, aquest bisbat vol manifestar a la com-
unitat diocesana i a l’opinió pública en general: 
 

1.- Que, malgrat que entén que cal respectar les normes provinents 
d’un tribunal competent, després d’escoltar tots el òrgans de consul-
ta del Bisbat, va decidir recórrer l’esmentada sentència davant de 
l’Audiència Provincial d’Osca, per tal de seguir conservant i exhi-
bint el llegat cultural i històric que ha conservat  amatentment al 
llarg del temps. Aquest interès està en consonància amb el que han 
realitzat sempre els bisbes anteriors que manifestaren igualment al 
Consorci la seva voluntat de respectar les sentències judicials i inici-
ar els processos legals que permetés la Llei. 
 

2.- Davant del requeriment judicial de lliurament de les obres recla-
mades, tot i lamentar aquesta decisió i estar en desacord amb ella, el 
bisbat va manifestar per carta a la Presidenta del Consorci, carta que 
després va enviar al jutjat, que per part seva no podia fer res més que 
autoritzar l’entrega de les peces reclamades. Anteriorment a aquesta 
manifestació la Conselleria havia tret a subhasta pública el trasllat 
de les esmentades obres. 
 

3.- Aquest bisbat seguirà treballant sempre en la defensa del patri-
moni religiós comú, com ho ha fet fins avui; ha utilitzat contínua-
ment arguments i normes jurídiques que recolzaven la seva postura; 
i no ha deixat mai de recordar el camí del diàleg, el respecte i l’ent-
eniment per solucionar un dolorós litigi que afecta a dues diòcesis 
germanes, amb fidels que lamenten la situació com a membres de 
l’Església i seguidors de Jesucrist. Per últim es remet a la nota que 
aquest bisbat va fer pública el passat dia 16 de febrer sense voler 
entrar en més polèmiques. 
 



ACTIVITATS PARROQUIALS  

 MARÇ   
  28 diumenge de RAMS:  
  MISSES I BENEDICCIONS  
  A TOTES LES MISSES de la VIGÍLIA 19h  
   i DEL DIA:  9,45,  11 (CATEQUESI),  12’15 
 

ABRIL 
 

 1  dijous    SANT SOPAR: 20h 
                    PREGÀRIA  (fins 21,30h) 
   

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

 3  DISSABTE: VETLLA  PASQUAL:  20h. 
 4  DIUMENGE  de  PASQUA  
                                     misses:  10h. i  12h. 
  5 dilluns   de   PASQUA    missa   10h.   

11 diumenge II de PASQUA—Misses 10h. i 12h. 
12 dilluns ACOLLIDA de 10 a 12h 
                      CATEQUESI  2on. any, 18 h.  
13 dimarts     CATEQUESI   2on. any, 18 h.  
18 diumenge III de PASQUA—Misses 10h. I 12h. 
19 dillunss ACOLLIDA de 10 a 12h 
                      CATEQUESI  2on. any, 18 h.  
                      CONSELL PARROQUIAL 20h   
20 dimarts     CATEQUESI   2on. any, 18 h.  
    REUNIÓ VIDA CREIXENT 16,30h 
                      REUNIÓ de PARES de CATEQUESI  20n. Any. 20h  
23 divendres       St. Jordi.  
25 diumenge IV de PASQUA – Misses 10h. I 12h. Familiar.  
26 dilluns  ACOLLIDA de 10 a 12h 
                      CATEQUESI 1er. any, 18 h.  
27 dimarts   Mare de Déu de Montserrat 
   CATEQUESI 1er. any, 18 h.  
   REUNIÓ de PARES de CATEQUESI  1er.. Any. 20h  


