TEMPS DE QUARESMA.
Durant 40 dies, abans de la festa de Pasqua que enguany
celebrarem el 31 de març, ens preparem per a celebrar-la bé. La
Quaresma comença el dimecres de cendra i , al llarg d’aquest
temps, Déu ens crida a escoltar la seva Paraula, a canviar el nostre
cor i a viure com a veritables deixebles de Jesús, Tor culmina amb
la Setmana Santa. 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
EXERCICI DEL VIA CRUCIS AL SANT CRIST
Tots els divendres de quaresma, a les 4 de la tarda.
Diumenges, a les 5 de la tarda.
INFÀNCIA MISSIONERA.
Des del 19 al 27 de gener hem tingut entre nosaltres als missioners
combonians P. Antoni Calvera i Gna Pilar Gilabert. Han predicat
a les misses i s’han reunit als col·legis i Institut amb els nois i
noies per explicar la seva experiència missionera a l’Àfrica i a
Amèrica del Sud. Els agraïm la seva dedicació i la tasca entre els
nois i la comunitat cristiana. El diumenge 27 es va fer la col·lecta
de la Infància Missionera en la que es van recaptar, 1.098€.,
comptant-hi els donatius rebuts.
CURSETS PREMATRIMONIALS
El primer curset tindrà lloc els dies 15 i 16 de març a la casa
parroquial a les 22 hores.
Els altres cursets els dies 14 i 15 de juny i els dies 19 i 20 de juliol.
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AGENDA FEBRER 2013
2 (dissabte). Presentació del Senyor. La Candelera.
Missa d’infants amb benedicció de les candeles
3 (diumenge) Sant Blai. Benedicció de candeles i aliments a totes
les misses.
4.- Sant Crist. Jornada de formació permanent pels preveres, amb
el Dr. Salvador Pié.
Col·loquis sobre el Credo (Rectoria 20 h)
9.- Missa d’infants
10. Mans Unides. Campanya contra la Fam. Col·lecta manada.
Bateigs (Sagrat Cor 17 h)
11. Mare de Déu de Lourdes. Jornada Mundial del malalt. Missa
al Miracle a les 20 h.
13.- Dimecres de Cendra. Inici de la Quaresma.
16.- Missa d’infants. Imposició de la cendra.
23.- Missa d’infants.
Del 25 al 1 de març. Exercicis espirituals per a preveres al Sant
Crist
26.- Primera conferència quaresmal a càrrec de Mn. Antoni Elvira.

CONFERÈNCIES QUARESMALS.

MANS UNIDES, CAMPANYA CONTRA LA FAM

* 26 de febrer: “Els adults i les famílies en la transmissió de la
fe”, per Mn. Antoni Elvira, Vicari episcopal de Pastoral.

Cada any Mans Unides de Balaguer ajuda a un projecte de
promoció cristiana. Enguany el projecte té com a finalitat
l’enfortiment de la cobertura de RADIO SISTEMA DE
ESTACIONES TEXULUTZÁN, una ràdio de la diòcesis de
Veraplaces, al nord de Gautemala, en una zona poblada
majoritàriament per indígenes (90%), amb un alt índex de pobresa
(50%) i un 16% de pobresa extrema, un analfabetisme del 58% i
una població rural del 84%, el que fa de la ràdio un instrument
molt important per a la promoció cultural i religiosa d’aquella
gent. La ràdio, que no té caràcter lucratiu ni polític, es manté
gràcies a les ajudes particulars i les del bisbat. Els. beneficiaris
directes són vora un milió de persones. El fons sol·licitat a Mans
Unides va destinat a la construcció d’un petit centre emissor i a
l’adquisició dels equips emissors, del personal i de les despeses
administratives. El pressupost és de 31.580 €.

* 5 de març: “La fe com a resposta a Déu que m’estima”, per
Mn. Cinto Busquet.
* 12 de març: “La fe: font d’alliberament i de felicitat”, pel Dr.
Francesc Torralba.
Les conferències tindran lloc a les 8 del vespre a la Sala
Parroquial C/ Ramon i Cajal nº 5.
OBRA DE TEATRE SOBRE EL BEAT MÀRTIR
FRANCESC CASTELLÓ.
El diumenge 24 de febrer a les 7 de la tarda al Teatre Municipal el
grup TOAR de Lleida interpretarà l’obra “Francesc Castelló i
Aleu” que resumeix la vida i el martiri del beat, nascut a Lleida
l’any 1914 i afusellat al cementiri de Lleida el 29 de setembre de
1936. Beatificat pel Papa Joan Pau II a Roma el dia 11 de març de
2011. “Des de molt jove, escriu el P. Francesc Gamisans, Francesc
va compartir els seus estudis amb les tasques socials i altruistes
que va adreçar els més necessitats d’aquell temps: infants, obrers i
pobres. Acabada la carrera de química ingressa com a enginyer a
la fàbrica “Abonos Cros S.A:” de Lleida. També imparteix lliçons
nocturnes als obres de la mateixa fàbrica i catecisme al barri del
Canyeret, extremadament pobre, on hi arriba carregat amb una
bossa plena de menjar per repartir. Membre de la Congregació
Mariana i de la Federació de Joves cristians de Catalunya de la
que en fou un activista destacat, fet que li suposà el martiri.

MOVIMENT PARROQUIAL GENER 2013
Baptismes:
Xavier Bosch Ribalta; Mario Gómez Arrés.
Defuncions:
Neus Pedra Pedra; Virginio Giménez Mimendi; Antònia Solans
Escolà; Fernando Peguero Tantull; Àngel Ros Nart; Joan Canalda
Tribó; Josep Solé Gili; Rosa Llovet Guimet; Ermínia Aldavó
Pineda; Josep Sala Badia; Paquita Porteria Angerri; Ernesto
García Mateo; Ramon Vilaseca Borràs; Carmen Delgado Martín;
Rosa Juvillà Guàrdia; Miquel Alós Portella; Raimunda Ricart
Carrera.

