IN MEMORIAM DE MN. PERE RIBES I DE LA GERMANA Mº
TERESA COMELLAS.
A la matinada del dia 27 d'agost a la Residència de St. Domènec de
Balaguer, va descansar en la Pau del Senyor Mn. Pere Ribes i
Tarrés, que aviat hauria complert els cent anys. Nascut 1914 a
Montant de Tost, fou ordenat prevere el 1941. Exercí el seu ministeri
a Lluçars i Argentera-Gârzola durant un any, a Bescaran i Castellnou
de Carcolze durant 5 anys, a Gósol durant 11 anys i un any a Cubells.
Des 1959 al 1992 fou capellà del Santuari del Sant Crist, atenent del
1973 al 1977 la parròquia de Gerb. Després de 33 anys de servei i d
´entrega al Santuari del Sant Crist que tant va estimar, així com a la
parròquia i a la ciutat de Balaguer, va anar a viure a la Residència de
St. Domènec on ha conviscut amb tots els residents fins a la seva
mort, i sempre els ha ofert amb molt de zel els seus serveis
sacerdotals. Que al cel sia, i que el Senyor li premiï tots els seus
treballs apostòlics! Les exèquies foren celebrades per l'Arquebisbe
d'Urgell el dia 28 d'agost a l'església de Sant Domènec de la ciutat de
Balaguer, i els familiars el dugueren a enterrar al seu poble natal de
Montant de Tost.
La Germana Teresa Comellas Rovira, que fou abadessa del
Monestir de monges clarisses del Sant Crist fins la seva partença per
formar part de la comunitat de Vilobí d’Onyar, morí el 21 de
setembre. La missa exequial se celebrà el dia 23 de setembre al
monestir de Vilobí d’Onyar. El P. Provincial, en l’homilia, recordà
l’Exhortació de Sant Francesc a les seves germanes pobres: “Oïu,
pobrissones, cridades pel Senyor, que de molts indrets i províncies
heu estat aplegades. Visqueu sempre en veritat, i moriu en
obediència. No poseu l’esguard en la vida de fora, perquè la de
l’esperit és millor... Cada una de vosaltres serà coronada reina al
cel amb la Verge Maria, Així sia, Amén”.
Dipòsit legal. L-462-2012
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L’ARXIPRESTAT DEL BAIX URGELL S’INTEGRA A
L’ARXIPRESTAT DE NOGUERA
Amb data del 4 de setembre, el Sr. Bisbe, atenent la proposta
presentada pels preveres de l’Arxiprestat del BAIX URGELL de
treballar units als preveres i a les parròquies de l’Arxiprestat de
NOGUERA, i tenint present el parer favorable del Consell Presbiteral
i dels Arxiprestos afectats de Noguera i del Baix Urgell, i sobretot el
bé pastoral de la Diòcesi, ha decretat la supressió de l’Arxiprestat
del Baix Urgell i la seva integració a l’Arxiprestat de Noguera.
Amb la incorporació de les 16 parròquies de l’arxiprestat del Baix
Urgell (Bellcaire, Bellmunt i Penelles de la Comarca de la Noguera,
Barbens, Bellvís, el Poal, els Arcs, Ivars d’Urgell, Linyola i Vallverd
de la Comarca del Pla d’Urgell i Boldú, Castellserà, El Tarrós, La
Fuliola, la Guàrdia d’Urgell i Tornabous de la Comarca d’Urgell),
l’arxiprestat de la Noguera comptarà amb 34 parròquies, al servei de
les quals hi ha 15 preveres amb nomenament parroquial i 5 preveres
jubilats que presten el seu servei.

AGENDA DEL MES D’OCTUBRE
1-5. Inici catequesi 1er i 2ºn curs (3er i 4art bàsica. Comunió)
4. Sant Francesc. Missa a Sant Domènec a les 19 h.
6. Dia del Catequista. Missa al Sagrat Cor a les 12 h.
7. Inici col·loquis sobre Litúrgia i sagraments. Rectoria a les 20 h.
9.- Reunió catequistes Confirmació. Rectoria. 20 h.
11. Beat Joan XXIII
12. Mare de Déu del Pilar.
13. Mare de Déu del Miracle. Missa a les 12 i Retaule a les 18 h.
Beatificació de Tarragona dels 522 màrtirs de la persecució
religiosa del segle XX.
14. Inici curs sobre Iniciació a la Bíblia. Rectoria a les 20 h.
19. Inici del curs de l’Escola de formació permanent al Sant Crist.
20: DOMUND. Col·lecta per les Missions.
26.- Inici de la Missa d’infants al Sagrat Cor a les 19 h.

2.- Tres Característiques del moviment.
* L’amistat que esdevé testimoniatge en grup al mateix temps que
uneix les persones i els hi dóna força.
* L’espiritualitat, sentir la joia d’estimar i sentir-se estimats per
Jesús, oberts al món i als problemes dels homes i dones d’avui.
* L’apostolat, per ser cooperadors de la missió de treballar pel
Regne i donar a conèixer la riquesa de l’evangeli, mitjançant la
paraula i el testimoni de la nostra vida, intervenint en els afers
d’aquest món.
3.- Metodologia. El grup es reuneix una vegada al mes per compartir
l’amistat, dialogar sobre un temari que el Moviment proposa per a
tots els grups i animar els seus membres a viure el testimoniatge
cristià. Aquest curs 2013-2014 els temes giren entorn del tema:
“Signes del Regne de Déu”.
4.- Vida creixent a la nostra parròquia. Amb aquesta informació
obrim les portes a totes les persones interessades en formar-ne part.
Per a més informació podeu adreçar-vos a la parròquia.

VIDA CREIXENT, Moviment cristià de gent gran
MOVIMENT PARROQUIAL MES DE SETEMBRE
1.- Què és “ Vida Creixent”?. “ És una petita comunitat de gent
gran que es reuneix per compartir una amistat fraterna, per tal
d’aprofundir i viure el seu compromís com a laics cristians. El
formen petits grups (entre 6 i 10 persones) i actualment està present a
aquestes parròquies del nostre bisbat:Sant Julià de Lòria,
Escaldes-Engordany, La Massana, Artesa de Segre, Bellvís-El Poal,
Guissona, Isona, La Pobla de Segur, La Seu d’Urgell,
Linyola-Tornabous, Oliana, Organyà i Tremp. Cada grup té al davant
un responsable i un consiliari, normalment el rector del poble. Tota
persona gran de més de 50 anys està invitada a formar part d’aquest
moviment cristià.
La responsable diocesana és la Sra. Carme Ribes d’Andorra la Vella i
el consiliari diocesà Mn. Manel Pal.

BAPTISMES : ( AGOST ) Aron Moya Perdomo.
Martina Freixes Gómez; Roger Sala Bonjorn; Àlex de Porcioles
Gené; Dolça Castellà López; Àlex Martínez Gil; Erik Martínez Gil;
Pol Romiguer Gómez; Queralt Farré Solé.
MATRIMONIS : Antoni Coll Solé amb Cristina Solans Padullés;
Jordi Vendrell Farreny amb Montserrat Grau Ferrer.
DEFUNCIONS : ( AGOST ) Pedro Navarro Contreras.
Paulino Servan Terrón; Antònia Ribas Juan; Pere Rubies Rubies;
Albert Barri Gatnau; Soledad Martínez Garcia; Josefa León Ortiz;
Dolors Bastida Gomà; Pere Estruch Tersá; Joana González Guirau;
Pepita Aguadé Tribó; Francisco Javier Espigares Sánchez.

