SUPLEMENT AL
FULL
PARROQUIAL

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 2014
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.
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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, 16. Reunió general de tots els catequistes. A les 5 de la
tarda al Despatx Parroquial.
* Dilluns, 22. 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, 23. 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, 24. Reunió del Consell Pastoral. A les 8 del vespre al
Despatx Parroquial.
FORMACIÓ PERMANENT – CATEQUESI D’ADULTS
Una de les activitats importants de la parròquia és la Catequesi i la
formació permanent.
. La Catequesi d’iniciació cristiana està estructurada en 4 anys.
Els dos primers (3er i 4art de bàsica) acaben amb la primera
comunió i els altres dos (5é i 6é de bàsica) amb la Confirmació.

Fer catequesi és una activitat que t’ajudarà a créixer en la fe.
Apuntat a la rectoria.
. La Catequesi d’adults està pensada per tots els qui volen
aprofundir en la fe rebuda en el baptisme, aclarir dubtes, conèixer
la Bíblia i la doctrina de l’Església exposada en el Catecisme. Per
això la parròquia ofereix 2 activitats de formació:
* “Col·loquis sobre la Vida en Crist. Els Manaments”.
Aquest és tercer any. Després d’haver estudiat el Credo i els
Sagraments, enguany el dedicarem a estudiar al Vida en Crist,
concretada en els 10 manaments. Seran 6 reunions que celebrarem
el primer dilluns dels mesos d’octubre, novembre, desembre,
febrer, març i maig, a les 8 del vespre al Despatx Parroquial.
* “Curs d’iniciació bíblica”. Aquest curs el dedicarem als
profetes. Les sessions tindran lloc, a partir de l’octubre, cada
segon i quart dilluns de mes, a les 8 del vespre al Despatx
Parroquial.
- Altres iniciatives. A més d’aquestes activitats catequètiques, la
parròquia ofereix:
* Grups d’oració, dirigits per Mn. Pau Vidal.
* Grups de matrimonis – Escola de pares, dirigits per Mn. Ramon
Solé.
* Vida Creixent. Moviment apostòlic per a gent gran (jubilats)
amb una reunió mensual en la que es comparteix l’amistat,
l’espiritualitat i l’apostolat, tot dialogant sobre una temàtica pròpia
de l’edat. Enguany el tema és: “De la vellesa a la Bellesa”.
- Activitats formatives pels joves:.
* Grups TxT. Dijous, cada 15 dies.
* Esplais l’Albada i Santa Maria. Reunions de monitors i
activitats amb els nois els dissabtes a la tarda.

AGENDA DEL MES DE SETEMBRE
7.- 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.
16.- Reunió general de catequistes a les 5 de la tarda.
19. 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.
21.- (Tercer diumenge). Aplec de la parròquia de Balaguer a
Montalegre. Missa a les 12’30.
22.- Reunió dels pares i nois de primer curs de catequesi a les
17’30.
23.- Reunió dels pares i nois del segon curs de catequesi a les
17’30.
24.- Reunió del Consell Pastoral a les 20 hores.

