Publicacions. “Suplement del Full parroquial” (mensual); “Des
del Santuari” (bimensual) “Butlletí informatiu de l’arxiprestat
Noguera” (trimestral). També hem actualitzat la pàgina web de la
parròquia, amb informacions de l’arxiprestat.
Obres portades a terme.
. Restauració al Sant Crist de la portada romànica i del seu entorn,
inaugurada pel Sr. Bisbe d’Urgell en la festa del Sant Crist.
. Nou arxiu parroquial a la casa parroquial.
. Restauració de la imatge de la Mare de Déu d’Almatà.
. Benedicció d’una imatge de Sant Josep a la capella del Santíssim
del Sagrat Cor.
. Restauració d’un contrafort al temple de Santa Maria.
Formació permanent.
. 24 de febrer. Obra de teatre sobre el beat màrtir Francesc
Castelló, al teatre municipal.
. 1 de març. Pregària de Taizé a la capella de Sant Domènec.
. 4 de març. La VIII Jornada diocesana de Pastoral de la Salut
. 16 de març. Trobada diocesana d’escolans.
. Tercer curs de l’Escola diocesana de formació permanent, amb
sessions quinzenals.
. Recés del Sr. Bisbe per a tots els fidels, el 30 de novembre.
· Durant el curs i amb una reunió mensual hem continuat els
“Col·loquis sobre el Credo” i hem començat els “Col·loquis sobre
Litúrgia i sagraments” i un “Curs d’iniciació a la Bíblia”.
. Constitució d’un grup de “Vida Creixent“, amb una trobada
mensual
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2013, ANY DE LA FE
Ben conscients que el més important, com passa en la vida
familiar, són les coses ordinàries, les que fem cada dia, en aquest
començament de l’any nou fem un petit resum de les activitats que
en podríem dir extraordinàries, perquè surten del normal de cada
dia.
Aquest any ha estat marcat per dos esdeveniments que han
afaiçonat la vida de l’Església universal: L’Any de la fe, clausurat
solemnement el diumenge de Crist Rei, el 24 de novembre i inici
del pontificat del Papa Francesc, el 13 de març.
Iniciatives amb motiu de l’any de la fe.
. Hem posat de relleu la pila baptismal amb una ornamentació
floral.
. Hem celebrat tres conferències quaresmals sobre el tema de la fe
amb Mn. Antoni Elvira, Mn. Cinto Busquet i el Dr. F. Torralba,
durant la quaresma.
. Solemne Viacrucis al Sant Crist de tot l’arxiprestat, el 17 de
març.
. Assistència a la Jornada diocesana a La Seu d’Urgell el 15 de
juny.
. Presència a la Beatificació a Tarragona, el 13 d’octubre, dels 522
màrtirs, tres dels quals fills del nostre arxiprestat (Montgai i
Bellcaire).

ACTIVITATS “EXTRAORDINÀRIES”.
Resumint el que s’ha anat publicant al Suplement del Full
Dominical, destaquem aquestes, seguint el Calendari:
. Gener, 17. Sant Antoni, abat. Festa de la confraria de Sant
Antoni.
. Gener, 19. Assemblea diocesana de Mans Unides.
. Febrer, 7. Reunió del Consell Pastoral de la parròquia.
. Abril, 14. Aplec a la Divina Pastoral (Tercer diumenge de
Pasqua).
. Abril, 23. Sant Jordi. Missa a Sant Domènec del Casal de la gent
gran.
. Abril, 29. Sant Pere màrtir. Aplec a Torre Fortuny.
. Maig: Confirmacions a Santa Maria i Primeres Comunions.
. Maig, 12. Aplec a Les Franqueses.
. Maig, 19. Missa rociera a Les Franqueses.
. Maig, 27-30. Pelegrinatge diocesà a Lourdes.

. Agost, 5 al 18. Colònies a Santa Maria de Meià del Centre
d’esplai Santa Maria.
. Agost, 6. Sant Salvador. Missa a la Plaça de Sant Salvador.
. Agost, 8. Sant Domènec. Missa i benedicció dels anisets i aigua a
Sant Domènec. .
Agost, 11. Santa Clara. Missa al Sant Crist i representació del
traspàs de Santa Clara.
. Setembre, 4. Ampliació de l’arxiprestat de Noguera amb la
integració de les 16 parròquies de l’arxiprestat del Baix Urgell.
. Setembre, 8. Mare de Déu d’Almatà, al Sant Crist.
. Setembre, 15. Aplec de la parròquia de Balaguer a Montalegre.
. Setem bre, 25. Reunió del Consell Pastoral parroquial.
. Octubre, 13. Mare de Déu del Miracle. Missa i representació del
Retaule del Miracle.
. Novembre, 9 i 10. Festes del Sant Crist.

. Juny, 4. Reunió del Consell Pastoral de la parròquia.
. Juny, 8. Missa rociera a Sant Domènec.
. Juny, 13. Sant Antoni de Pàdua. Missa, processó i panets a Sant
Domènec.
. Juny, 23. Festa de la sardana amb missa al Sant Crist.
. Juny, 30 i juliol 7, 21 i 28. Segon juliol de música i poesia a Les
Franqueses.

. Desembre, 1. Assamblea diocesana de l’Hospitalitat de la Mare
de Déu de Lourdes.
. Desembre, 7. Operació mà oberta a Gaspar de Portolà.
. Desembre,9-13. Campanya les escoles de recollida d’aliments
“Nadal per a tothom”.
. Desembre, 20, 23 i 24. Celebració del Nadal a les residències
geriàtriques “Santa Maria”, “Hospital Comte Jaume d’Urgell”,
“Comtes d’Urgell” i “Residència Sant Domènec”.
. Desembre, 21. Trobada de voluntaris de Càritas parroquial.

. Juliol, 16. Mare de Déu del Carme. Missa i novena a Sant Josep.
. Juliol, 22 al 4 d’agost. Colònies a Bastanist del Centre d’esplai
l’Albada.
. Juliol, 25. Sant Jaume. Missa a la plaça de Sant Jaume i processó
dels fanalets la vetlla.

LA PARRÒQUIA US DESITJA
UN ANY 2014
PLE DE LA GRÀCIA DEL SENYOR!

