AGENDA DEL MES DE SETEMBRE
1. Primer diumenge de mes. Dia d’ajuda a la parròquia.
8. Nativitat de la Mare de Déu. Festa de la Mare de Déu de Núria,
patrona del bisbat d’Urgell i la Mare de Déu de Meritxell, patrona del
Principat d’Andorra. Aquí a Balaguer és honorada com a Mare de
Déu d’Almatà. Missa solemne al Sant Crist a les 6 de la tarda i
veneració de la imatge.
15. (Tercer diumenge). Aplec de la parròquia de Balaguer a
Montalegre. Missa a les 12’30.
17. Reunió general de catequistes a les 5 de la tarda.
22. Memòria litúrgica a Balaguer de la beata Maria Baldillou Bullich,
religiosa i màrtir. Nascuda a Balaguer l’any 1905, professà el 1927 a
l’Institut de religioses de les Escoles Pies. Assassinada al Saler de
València, amb altres 7 companyes, el 8 d’agost de 1936, fou
beatificada a Roma el 11 de març de 2001.
23. Reunió dels pares i nois de primer curs de catequesi a les 17’30.
24. Reunió dels pares i nois del segon curs de catequesi a les 17’30.
25. Reunió del Consell Pastoral a les 20 hores.
29. Sant Miquel arcàngel. Titular de les parròquies de Camarasa, La
Sentiu i Vallfogona de Balaguer.
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NOU CURS PASTORAL. Amb l’inici de les activitats escolars
comencen també les activitats parroquials que durant l’estiu han estat
suspeses: catequesi, missa d’infants, reunions de formació...
Aquest és el CALENDARI previst per aquest mes de setembre:
* Dimarts, 17. Reunió general de tots els catequistes. A les 5 de la
tarda al Despatx Parroquial.
* Dilluns, 23. Reunió dels pares i nois del primer curs de catequesi
(tercer d’EGB) i repartiment dels llibres. A les 5’30 de la tarda a
l’església del Sagrat Cor.
* Dimarts, 24. Reunió dels pares i nois del segon curs de catequesi
(quart d’EGB) i repartiment dels llibres. A les 5’30 de la tarda a
l’església del Sagrat Cor.
. Dimecres, 25. Reunió del Consell Pastoral. A les 8 del vespre al
Despatx Parroquial.
T’AGRADARIA FER CATEQUESI? La parròquia et necessita i
t’ajudarà en aquesta tasca de transmetre la fe als nois i noies.
Apunta’t: Despatx parroquial: Te. 973445342 (de 12-14 i de 20-21)
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ACTIVITATS DE FORMACIÓ
Per aquest curs 2013-1014 la parròquia organitza aquestes activitats
formatives:
* “Col·loquis sobre la celebració del misteri cristià. Litúrgia i
sagraments.” Seguint l’experiència del curs passat, en el que varem
estudiar el Credo, enguany el dedicarem a estudiar els Sagraments.
Seran 6 reunions que celebrarem el primer dilluns dels mesos
d’octubre, novembre, desembre, febrer, març i abril, a les 8 del
vespre al Despatx Parroquial.
* “Curs d’iniciació bíblica”. La finalitat del curs serà conèixer la
Bíblia, amb els seus diferents llibres de l’Antic i del Nou Testament.
Anirem llegint i comentant les introduccions generals i particulars
que es troben a la Bíblia catalana interconfessional (BCI). Les
sessions tindran lloc, a partir de l’octubre, cada segon i quart dilluns
de mes, a les 8 del vespre al Despatx Parroquial.
Tots els interessats podeu fer la vostra inscripció a la rectoria.
BEATIFICACIÓ DE L’ANY DE LA FE – TARRAGONA
DIUMENGE, 13 OCTUBRE DE 2013
La beatificació tindrà lloc a Tarragona, al Complex educatiu (antiga
Universitat Laboral) a les 12’00 hores.
Amb motiu d’aquesta magna beatificació de més de 500 germans
nostres en la fe que varen donar la vida per amor a Jesucrist en
diversos llocs d’Espanya, durant la persecució religiosa dels anys 30
del segle XX, al Monestir de Les Avellanes s’han organitzat pel dia
11 d’octubre, divendres, una colla d’actes, com són la presentació
d’un llibre amb el martiri dels 66 germans maristes i 2 laics que
seran beatificats, un homenatge al germà Crisanto a Tartareu i una
celebració eucarística. S’invita particularment als germans i famílies
dels pobles propers.
L’any de la fe es clourà solemnement el dia 24 de novembre, festa de
Crist Rei de l’univers.

CANVI D’HORARIS PARROQUIALS
Horari de misses els dies feiners:
A partir de l’1 de setembre retornem als horaris normals:
Santuari del Sant Crist: 8 del matí
Sant Domènec: 10 del matí
Sagrat Cor: 7 de la tarda
Miracle: 7’30 de la tarda
Horaris del Despatx parroquial
(C/ Ramon i Cajal, 5 –Tel: 973 44 53 42)
Matí de 12 a 14
Tarda de 20 a 21 (excepte dissabte i vetlles festives)
MOVIMENT PARROQUIAL MES D’ AGOST DE 2012
BAPTISMES:
Adrian Lara Giubega; Pol Rodés Sorribes; Xènia Farré Riu; Ashley
Dolores Bello Estevez; Jordi Camarasa Comelles; Tom Tarragona
Vandenabeele.
MATRIMONIS:
Rubèn Galera Salcedo amb Catherine Puertas Lefevre.
DEFUNCIONS:
(Juliol) Manuel Castell Forcada.
Dolores Berlanga Gil; Antonio Balagueró Vidal; Antonio Dios Ortiz;
Rosa Calvo Baldomà; Antoni Cases Lliró; Miquel Pérez Palomo:
Rosa Rafel Puigpelat; Josep Mª Comabella Alós; Modest Novau
Solsona; Mossèn Pere Ribes Tarrés.

