CORPUS CHRISTI – DIUMENGE 2 DE JUNY
La festa del Corpus Christi, que enguany celebrem el diumenge 2 de
juny, és una festa d’acció de gràcies pel do de l'Eucaristia. El poble
cristià, que fa memòria del seu Senyor (la seva vida, la seva mort i la
seva resurrecció) i en dóna gràcies en la celebració de l'Eucaristia, surt
avui al carrer, per manifestar públicament el seu agraïment. La festa
del Corpus va ésser promulgada el 1264 pel Papa Urbà IV, però fins el
1316, per decret del Papa Joan XXII, no es va establir la processó
pública i general del Santíssim, en la qual el Preciós Cos de Crist és
passejat pels carrers. En el nostre àmbit cultural, Barcelona fou de les
primeres ciutats europees i la primera de la península ibèrica a fer
aquesta processó, l'any 1320. Amb motiu d'aquesta festa l'Església
celebra el Dia de la Caritat i ens invita a ser generosos amb els nostres
germans més necessitats.
Per a una millor organització de la processó, us comuniquem:
Els qui vulguin col·laborar en la confecció de la catifa poden venir
directament a la plaça a partir de les 9 del matí i ajuntar-se a un grup
o agafar un espai i fer el vostre motiu. Hi haurà material comú: gespa i
serrin pintat de varis colors. Porteu també material que tingueu: flors
o altres que us vagin bé pel vostre motiu. Es convida a tots els
Balaguerins a proveir-vos de flors, i fer-les arribar, classificades per
colors, al número 41 de la Plaça Mercadal.
La Missa a l’església de Sant Josep començarà a les 7 de la tarda i
seguidament la Processó. La col·lecta d’aquest dia va destinada a
Càritas Parroquial i Diocesana.
Es convida als nens i nenes de la Primera Comunió a participar-hi.
Es demana a totes les famílies del carrer Miracle i Plaça Mercadal que
engalanin els balcons, donant així un to de festa.
FESTA DE SANT ANTONI DE PÀDUA – 13 DE JUNY
Horari de Misses: 9 del matí, 11 i 8 de la tarda. La de les 8 del vespre
finalitzarà amb la Processó a la que hi estan especialment invitats tots
els nens i nenes de Primera Comunió. Totes les misses seran a
l’església de Sant Domènec. No hi haurà, per tant, misses vespertines
al Sagrat Cor i al Miracle. Al final de cada Missa es venerarà la
relíquia del Sant i s’obsequiarà a tots els fidels amb un panet beneït.
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MOVIMENT PARROQUIAL MES DE MAIG DE 2013
BAPTISMES: Mauro Rubio Montes; Belén Casals Gabà; Júlia
Burgués Galiano; Iona Cuevas Rodríguez; Júlia Lasheras Auberni;
Àlex Ramírez Baiget; Alma Alcàzar Antoci.
MATRIMONIS: David Burgos Sierra amb Mª Teresa Narbona
Pedraza; Nacho Alonso Valeta amb Mª Carme Gonçalves Casado.
DEFUNCIONS: Tomàs López Millán; Carlos Mata Clavé (abril).
Isabel León Martín; Cándido Monesma Puyal; Ventura Guillemi Saló;
Antonio Moreno Pérez; Maria Puippelat Baldomà.
PRIMERES COMUNIONS: 87, las majoria a la nostra parròquia.
CONFIRMACIONS: 63 de mans del Sr. Bisbe el dia 6 de maig.
AGENDA MES DE JUNY
Diumenge, 2. Solemnitat del Corpus Christi.
Dimarts, 4. Reunió del Consell Pastoral de la parròquia.
Divendres, 7. Solemnitat del Sagrat Cor de Jesús.
Dissabte, 8. Festa del Immaculat Cor de Maria.
Missa rociera a Sant Doménec a les 18 hores.
Dijous, 13. Sant Antoni de Pàdua.
14/15. Curset prematrimonial. Rectoria a partir de les 22 hores.
Dissabte, 15. Jornada diocesana a La Seu d’Urgell.
Dissabte, 29. Sant Pere i Sant Pau.
Diumenge, 30. Concert a Sant Domènec a les 21 hores.

JORNADA DIOCESANA D’URGELL EL 15 DE JUNY. Amb
motiu de l’Any de la Fe, s’ha organitzat una Jornada diocesana a La
Seu d’Urgell a la que estan invitades totes les persones de les
parròquies i moviments diocesans. Serà una jornada festiva amb
aquest programa:
10’00. Acolliment dels grups al Seminari diocesà, on es lliurarà el
material de la jornada.
10’00 a 13’00. A la Plaça dels Oms, davant la Catedral, fira d’entitats,
i activitats infantils per a la mainada participant.
11’00. A la Sala Sant Domènec, benvinguda del Sr. Bisbe i testimonis
de fe.
12’30. Cantada de Caramelles a la Plaça dels Oms.
13’00. Solemne Missa a la Catedral.
14’30. Dinar de germanor al col·legi La Salle. (Podeu portar-lo de
casa o comprar el tiquet de 10 € pels adults i de 7€ menú infantil).

* Servei d’acolliment. S’ha donat suport a 311 famílies que han rebut
ajudes directes per un valor de 50.163,11 € (ajut habitatge,
subministraments, material escolar, salut...), un 293% més que l’any
2011. Aquest servei s’ha vist complementat amb els aliments
d’Àgape (un centre de distribució d’aliments en els qui hi participen:
l’Ajuntament, Consell Comarcal, Creu Roja i Càritas), amb la
recollida de més de 87.000 Kg d’aliments bàsics (procedents a parts
iguals de la UEE i de recollides locals) que han beneficiat a 509
famílies de Balaguer i comarca.

Per a facilitar l’assistència, sortirà un autocar a les 8 del matí des de
l’estació d’autobusos i retorn de La Seu cap a les 5 de la tarda.
Cal fer les Inscripcions a la parròquia abans del 5 de juny, indicant
si es vol el tiquet de dinar i plaça a l’autobús.

2.- UEC. Projecte que cerca orientar, educar i donar estratègies a nois
i noies de 14 a 16 anys. Hi ha passat 9 nois i noies. Com activitat
complementària han conreat l’hort de Sant Domènec, junt amb el
Taller Estel.

NOU RECTOR DE LA PARRÒQUIA D’ALBESA. Ha estat
nomenat Mn. Alfons Velásquez, actual rector de La Portella.
Substitueix a Mn. Joan Pujol, rector de Balaguer. Continua a la nostra
parròquia com a vicari i amb especial missió amb la pastoral de la
joventut.
OBRES
AL
MONESTIR
CISTERCENC
DE
LES
FRANQUESES. S’han dut a terme unes importants obres a l’església
de Les Franqueses, consistents en refer el teulat i consolidar l’edifici,
amb un tractament especial a la façana, cornises i altres elements
deteriorats pel temps. En l’aplec del segon diumenge de maig tothom
va poder comprovar la reeixida restauració que s’ha fet.
CARITAS PARROQUIAL 2012. Ubicada a Plaça Josep Carner
Ribalta s/n, a l’antic convent dels PP. Franciscans de Sant Domènec,
comparteix la seva tasca amb Càritas diocesana. Durant l’any 2012 ha
atès 636 famílies, en el marc dels seus diferents projectes i programes.

* Ajuda i formació d’infants i joves. S’ha fet a través d’aquests
projectes que es porten a terme al Centre Sant Domènec:
1.- Reforç educatiu: adreçat a infants de 6 a 12 anys amb un total de
48 nens i nenes i amb l’ajuda de 10 voluntaris.

3.- Casal d’estiu. S’han atés 38 nens i nenes durant el mes de juliol,
amb activitats educatives i de lleure. S’han donat 380 esmorzars.
4.- Programa de formació i inserció sociolaboral. Hi ha participat
260 persones. La novetat d’aquest any ha estat l’èxit del curs de
soldadura amb la participació de 18 homes.
* Càritas, solidària amb el medi ambient. Durant l’any 2012 s’han
recollit 12.301 Kg de roba, dels que s’han reciclat i retornat a la vida
útil 3.409 Kg al nostre local “INFANTS”, obert els dilluns, dimecres i
divendres de 5 a 7 de la tarda, al carrer de La Banqueta.
* Els voluntaris, ànima i motor de Càritas. Han estat 44 les
persones que han posat a disposició el seu temps al servei de
l’objectiu de Càritas:_ la promoció de les persones i atenció als més
dèbils. A tots i a totes l’agraïment més sincer i també a tots els qui
amb la vostra col·laboració econòmica feu possible aquest miracle de
la solidaritat fraterna.

