AGENDA
Diumenge, 29 d’abril. Sant Pere màrtir. Missa a la capella de Torre
Fortuny a les 10 del matí. Jornada Mundial de pregària per les
vocacions.
Dissabte, 12 de maig. Pasqua del malalt a Vielha. Inscripcions a la
rectoria.
Diumenge, 13 de maig. Aplec a Santa Maria de les Franqueses.
Missa a les 13 h i actuació de l’Aula de Cant (Barcelona) que
interpretarà una versió reduïda de l’Opera de Rossini “L’italiana in
Algeri” a les 18 h.
Diumenge, 20 de maig. L’ASCENSIÓ. Jornada Mundial de les
Comunicacions socials (Premsa, Ràdio, Televisió, etc...). Col·lecta
pels mitjans de comunicació propis de l’Església i de la parròquia.
Romeria rociera a Les Franqueses a les 13,30 hores.
Dimarts, 22 de maig. Santa Joaquima Vedruna, fundadora.
Diumenge, 27 de maig. PENTECOSTA. Dia de l’Acció Catòlica i de
l’Apostolat Seglar.

AJUDA’NS A AJUDAR
Volem agrair des d’aquesta finestra de la caritat les ajudes rebudes
per fer front a les peticions que anunciàvem en el darrer Suplement.
S’han pogut atendre les tres peticions per un import de 330 € i el
romanent de 106 € ha estat entregat a Càritas per atendre noves
necessitats. Podeu fer arribar els vostres donatius a Càritas (C/ Urgell,
1) c/c 2100-0018-17-0200437457 o directament a la parròquia (C/
Ramon y Cajal, 5). Moltes gràcies!.
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LES PRIMERES COMUNIONS
Aquest diumenge comencen les Primeres Comunions a la nostra
parròquia. Hem programat durant el mes de maig i el diumenge 3 de
juny cinc grups al Sagrat Cor i un grup a Santa Maria el dissabte 2 de
juny. Trobareu el calendari en aquest full. La Primera Comunió no és
la festa amb la que acaba la catequesi, sinó l’inici d’una nova
incorporació dels vostres fills a la gran família que formem els
cristians. Per això és important que a partir d’ara els vostres fills, junt
amb vosaltres els seus pares, avis i familiars, vagin integrant-se en la
comunitat cristiana, comunitat que creix i s’enforteix sobretot amb el
sagrament de l’Eucaristia. La catequesi i les misses d’infants els han
preparat per aquest moment important de la seva vida. Siguem
conseqüents i agraïts amb aquest do que reben amb la Primera
Comunió i enfortim l’amistat amb Jesús ressuscitat, anant amb ells a
la Missa dominical per escoltar la Paraula de Déu, celebrar el misteri
d’amor de Jesús i alimentar-nos amb el seu Cos.

FINALITZA LA CATEQUESI I LA MISSA D’INFANTS.
Com és costum a la parròquia, amb la cloenda de la Catequesi
s’acaba també la celebració de la Missa d’infants. La darrera va tenir
lloc ahir dissabte. Quan comenci de nou la catequesi, el mes
d’octubre, iniciarem una altra vegada les misses d’infants. Moltes
gràcies als catequistes, als pares que acompanyat els vostres fills i als
nois i noies que amb tanta il·lusió hi han participat.
COL·LECTA PER TERRA SANTA
Total recollit el Divendres Sant: 575 €
CALENDARI DE PRIMERES COMUNIONS
Diumenge 29 d’abril. Sagrat Cor a les 13 hores.
Diumenge 6 de maig. Sagrat Cor a les 13 hores.
Diumenge 20 de maig. Sagrat Cor a les 13 hores
Dissabte, 26 de maig. Sagrat Cor a les 18 hores.
Dissabte, 2 de juny. Santa Maria a les 18 hores.
Diumenge, 3 de juny. Sagrat Cor a les 13 hores.
CONFIRMACIONS
Un nombrós grup de 75 nois i noies rebran el sagrament de la
confirmació el dissabte 5 de maig a les 6 de la tarda (18 hores) a
l’església de Santa Maria. Preguem perquè rebin el do de l’Esperit
Sant que els faci valents i testimonis de la resurrecció del Senyor.
PELEGRINATGE DIOCESÀ A LOURDES – 28-31 DE MAIG
Dilluns, 28: Obertura i celebració penitencial a les 20’30 h.
Dimarts, 29: Santa Missa a la Gruta a les 8’30 h. Via Crucis per la
muntanya a les 10 h. Processó, adoració eucarística i Benedicció dels
malalts a les 17 h. Sant Rosari i processó de les torxes a les 21 h.

Dimecres, 30: Missa internacional a la Basílica Sant Pius Xé a les
9’30 h. Resta del dia lliure.
Dijous, 31: Missa a les 9’15 i retorn a casa.
AUTOCAR PELEGRINS: Sortida dilluns 28 de maig al matí.
L’agència concretarà l’hora i els llocs de recollida. Preu: 190 €.
Important: Cal portar la Tarjeta sanitària europea, que us faran a
la Seguretat Social, presentant el DNI. Inscripcions: A la rectoria.
AUTOCAR MALALTS: La sortida serà a les 8 del matí. Poden
anar acompanyats d’un familiar o d’un voluntari (infermer o
camiller). Rebran les instruccions necessàries del que necessiten a
l’hora de fer la inscripció. Preu: 190 €. Inscripcions: A la rectoria.
Per a qualsevol informació podeu adreçar-vos a:
Sra. Carme Bescós: C/ Sant Lluís, 35 BALAGUER Tel. 973 44 55
78, o bé a la Rectoria de Balaguer: C/ Ramon i Cajal, 15 –
BALAGUER Tel. 973 44 53 42, a les hores despatx (12 a 14 i 20 a
21 de dilluns a divendres).
MES DE MAIG MES DE MARIA.Seguint una venerable tradició
durant el mes de maig es farà el mes de Maria, els dies laborables,
després de la missa.
ASSEMBLEA ANUAL DE L’ORDE FRANCISCANA SEGLAR.
Enguany se celebrarà a Barcelona el diumenge 20 de maig. Preu de
l’autocar: 30 €. Dinar, donatiu i despeses: 20 €.
Inscripcions a la rectoria fins el dia 16 de maig.

