SANT JOSEP A LA CAPELLA DEL SAGRAT COR
Jesús, Josep i Maria formen la Sagrada Família. A la seva llum
s’han d’emmirallar les famílies cristianes i practicar les seves
virtuts. Santa Teresa de Jesús tenia una gran devoció a Sant Josep i
a ell va dedicar la primera fundació a Àvila, que encara es
conserva. També el Papa actual Francesc n’és un gran devot i
recomana que els sacerdots l’anomenem en totes les misses, al
costat de Maria la seva esposa.
Mogut per aquests testimonis i per tal d’afavorir la devoció al qui
és patró de l’Església i de la bona mort, amb el parer favorable del
Consell de Pastoral, hem decidit comprar una imatge de Sant
Josep i col·locar-la a la Capella de l’església del Sagrat Cor on
s’hi celebra missa cada dia al vespre. Allí ja hi ha la imatge de la
Mare de Déu i una reproducció en mosaic, presidint l’altar, del
Sant Crist de Balaguer. La figura de Sant Josep, encarregada al
mateix autor que va fer la de la Mare de Déu, farà que hi hagi una
bona harmonia i sigui present, en les nostres celebracions i
pregàries, la Sagrada Família de Natzaret.
El pressupost puja uns 3.500 € que esperem recollir en subscripció
popular, especialment adreçada als qui porteu el nom de Josep.
Moltes gràcies i que Sant Josep ens protegeixi.
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MOVIMENT PARROQUIAL OCTUBRE
BAPTISMES:
Ferran Roca Carreño; Aina Subirada Buchaca; Fiona Illanes Ruiz.
MATRIMONIS:
Josep Bertran Rialp amb Montserrat Castellà Fortuny; Jesús
Hermoso Ruiz amb Olga Sobrevals Valls.

TRES NOUS BEATS DEL NOSTRE ARXIPRESAT

DEFUNCIONS :

Amb molta emoció i goig varem seguir la solemne beatificació,
celebrada a Tarragona el passat 13 d’octubre, dels 522 màrtirs de
la persecució religiosa dels anys 30 del segle passat. Entre aquests
foren beatificats tres nascuts i batejats al nostre arxiprestat:
Mn. Pau Segalà i Solé. Nascut a Montgai el 18 d’octubre de 1903
i martiritzat, juntament amb el seu germà carmelita P. Francesc
de L’Assumpció la nit del 20 al 21 d’agost de 1936.
Germà Sebastià Balsells i Tonijuan, claretià, nascut a La
Fuliola, el 3 de desembre de 1885 i martiritzat, camí de Tàrrega, el
15 d’agost de 1936.

Setembre:
Maximo Prieto Garcia; Pau Amorós Vilalta; Fernando Beas
Mellado.

Dipòsit legal. L-462-2012

Octubre:
Emilio Ramírez Rodríguez; Anna Bertran Solé; Josep Lafont
Saura; Candelaria Rumi Cintas; Josep Mª Margalida Palacin;
Josefa Pidal Conde; Antonio Santesmases Clua; Lisard Freixes
Salud; Josefa Salse Garrofé; Mª Teresa Ferrer Sabaté; José Roman
Salamanca.

AGENDA NOVEMBRE
Divendres, dia 1. SOLEMNITAT DE TOTS SANTS
Misses com els dies festius.
A les 4 de la tarda, pregària al Cementiri Nou, carretera de Tremp.
A 3/4 de 5, a l’església de Santa Maria i pregària al Cementiri vell.
Dissabte, dia 2. DIA DELS FIDELS DIFUNTS.
A 2/4 d’11, Missa concelebrada a l’església de Santa Maria i
pregària al Cementiri.
- A les 17,30: Reunió de “Vida Creixent” a la rectoria
Dilluns, dia 4. Col·loquis sobre “Litúrgia i sagraments”, a les 8 del
vespre a la rectoria.
FESTES DEL SANT CRIST.
Divendres, dia 8.
A les 10: Ofrena de les persones grans de les Residències.
A les 10’30: Ofrena floral dels escolars de la ciutat.
Ballada de gegants i capgrossos a l’esplanada del Santuari.
A les 11’30: Ofrena floral del Club de Futbol Balaguer.
A les 12: Repic general de campanes.
A les 5 de la tarda: Ofrena floral organitzada per l’associació Gent
gran de la Noguera.
Dissabte, dia 9, Festa del Sant Crist.
A les 8 del matí: Missa a l’església del Santuari.
A les 11 del matí: Solemne Celebració eucarística, presidida pel
Sr. Bisbe i concelebrada pels preveres de l’arxiprestat la Noguera.
Els cants aniran a càrrec de l’Orfeó Balaguerí. Acabada la
celebració, sortida del Sr. Bisbe, clergat i autoritats pel portal
romànic de l’església d’Almatà, tapiat durant el segle XVIII i
obert recentment.
Aquest dissabte, amb motiu de la festa, se suprimeix la missa
d’infants de les 7 de la tarda al Sagrat Cor i la vespertina del
Miracle de les 20’30.

Diumenge, dia 10. A les 10 del matí, representació de “La
vinguda del Sant Crist de Balaguer”, amb la participació de les
germanes clarisses i l’escola de dansa Montse Miret. Tot seguit
celebració eucarística, en sufragi dels confrares, socis i devots
difunts.
11-15. Inici de la catequesi de confirmació.
Dilluns, 11 i 25. Curs d’iniciació a la Bíblia, a les 8 del vespre a la
rectoria.
Diumenge, dia 17. Jornada de GERMANOR. Aquesta jornada ens
invita a prendre consciència de la gràcia de formar part d’una
Església que ens anuncia la Bona Nova de Jesucrist, ens dóna els
sagraments de la salvació i ens condueix per mitjà dels seus
pastors a la veritat plena i a la caritat fraterna. Des d’aquí volem
agrair molt sincerament el treball generós de totes les persones que
ajuden la nostra parròquia, amb la seva col·laboració personal i/o
amb el seu ajut econòmic.
Diumenge, 24. Solemnitat de Crist Rei de tot el món. Cloenda
de l’Any de la Fe.
Restauració d’un pilar de l’església de Santa Maria. Ha estat
restaurat un pilar molt deteriorat pel pas del temps i que
amenaçava ruïna. Agrairem tots els qui vulguin ajudar-nos a
sufragar aquesta obra, pressupostada en uns 10.000 €.

