RESIDÈNCIA SANT DOMÈNEC
Els dijous, 8, 15 i 22 de març tindran lloc, a les 7’15 del
vespre, les conferències quaresmals a càrrec de Mn.
Ermengol Donisa, Mn. Joan Pujol i Mn. Pau Vidal. El
dijous 22 acabaran amb la celebració comunitària del
sagrament de la Unció dels malalts, el sagrament que ens
reconforta en la malaltia i la vellesa.
COL·LECTA PRO CALEFACCIÓ. Aquest hivern ha
fet molt de fred i això ha disparat les despeses de
calefacció. Farem una col·lecta extraordinària el diumenge
4 de març. Demanem la vostra ajuda. Moltes gràcies.
FESTA DE SANT JOSEP I DIA DEL SEMINARI
Horari de misses dels dies laborables. La vespertina del
Miracle serà a l’església de Sant Josep a les 7’30 del
vespre.
La col·lecta pel Seminari es farà el dia anterior, diumenge
18 de març. Actualment hi ha 8 seminaristes estudiant a
Barcelona i l’Alfons Velásquez fent l’etapa pastoral a la
nostra parròquia.
EXERCICI DEL VIA CRUCIS AL SANT CRIST
Tots els divendres, a les 4 de la tarda.
Diumenges, a les 5 de la tarda.

CELEBRACIÓ DEL SAGRAMENT DE LA
PENITÈNCIA
Dimarts 3 d’abril celebració comunitària de la Penitència:
A les 19 al Sagrat Cor
A les 20 al Miracle
CURSETS PREMATRIMONIALS
El primer curset tindrà lloc els dies 17 i 18 de març a la
casa parroquial a les 22 hores.
Els altres cursets els dies 15 i 16 de juny i els dies 20 i 21
de juliol.
BUTLLETÍ
INFORMATIU
DEL
NOSTRE
ARXIPRESTAT
Esperem que aviat vegi la llum aquest mitjà de
comunicació de les activitats de les diferents parròquies
que integren el nostre arxiprestat de La Noguera, des de la
d’Albesa i La Portella a les de Camarasa i Montgai.
DEJUNI I ABSTINÈNCIA: Els cristians dejunem el
Dimecres de Cendra i el Divendres Sant; i tots els
divendres de Quaresma ens abstenim de menjar carn,
seguint les normes de la Santa Mare Església

CAMPANYA DE MANS UNIDES CONTRA LA FAM
Col·lectes misses 12 de febrer:............................... 1.909 €.
Donatius:................................................................. 2.000 €
Total:....................................................................... 3.909 €

SUPLEMENT AL
FULL
PARROQUIAL
QUARESMA 2012
Dimecres 22 de febrer: DIMECRES DE CENDRA. Inici
de la Quaresma. Imposició de la cendra a totes les misses.

ESCOLA
DIOCESANA
DE
FORMACIÓ
PERMANENT
El dia 10 de marc el Sr. Bisbe inaugurarà l’Escola
diocesana de formació permanent que impartirà les classes
a la Casa d’espiritualitat del Sant Crist. Una experiència de
formació i d’acompanyament espiritual.
CONTITUCIÓ DEL NOU CONSELL PASTORAL
Amb la finalitat d’assessor el rector i preveres de la
parròquia el nou Consell Pastoral té previst fer la primera
reunió el dimarts 18 de febrer a la casa parroquial.
“Déu omnipotent, feu que les celebracions anyals de la
Santa Quaresma ens siguin profitoses per a conèixer més
i més el misteri de Crist i per a viure’l d’acord amb les
seves exigències”

CONFERÈNCIES QUARESMALS.
* 6 de març: “Cristians: Senzillesa i compromís” per la
Dra. Carme Borbonés i Brescó, presidenta de Càritas de
Catalunya i membre dels Consells Generals de Serveis
Socials i del de Voluntariat, del Departament de benestar
Social i Família de la Generalitat de Catalunya.
* 13 de març: “L’opció pel Crist” pel Dr. Francesc
Torralba, i Roselló, professor de la Universitat Ramon
Llull, president del Consell assessor per a la diversitat
religiosa de la Generalitat de Catalunya i consultor del
Consell Pontifici de la Cultura de la Santa Seu.
* 20 de març: “Als 50 anys del Concili Vaticà II” per
Mons. Jaume Pujol i Balcells, arquebisbe de Tarragona i
Primat.
Les conferències tindran lloc a les 8 del vespre a la Sala
Parroquial C/ Ramon i Cajal nº 5.

