ACTIVITATS DIOCESANS I ECLESIALS
ESCOLA DIOCESANA DE FORMACIÓ PERMANENT.
Inaugurada fa 3 anys, enguany comença el segon cicle amb dos
cursos:
- Curs Bàsic I: “Introducció a l’Antic Testament”
- Curs d’aprofundiment: “L’espiritualitat cristiana”.
El curs consta de 14 sessions, acadèmiques i de pregària, com el
recés d’Advent el 30 de novembre o el de Quaresma els dies 20 al
22 de març, i les classes tenen lloc a la Casa d’Espiritualitat del
Sant Crist els dissabtes assenyalats a partir de les 10 del matí fins
després de dinar.
CADENA DE PREGÀRIA PER LES VOCACIONS. Aquesta
és una iniciativa de la Delegació de Vocacions dels 10 bisbats que
tenen la seu a Catalunya. Cada bisbat té assignat tres dies del mes
de novembre per dedicar-los especialment a la pregària per les
vocacions, mirant d’omplir totes les hores del dia i de la nit. El
nostre bisbat té assignats els dies 6, 16 i 26. Tothom que vulgui
participar en aquesta cadena de pregària es pregat de comunicarho a la rectoria per posar-lo a la llista.
CANÒLICH MÚSIC DE SANT JULIÀ. Per segon any
consecutiu la parròquia de Sant Julià de Lòria del Principat
d’Andorra organitza aquest festival de música cristiana adreçat a
la gent jove. Tindrà lloc el dia 22 de novembre. Més informació a
la www.canolichmusic.com i a la parròquia.
CLOENDA DEL SÍNODE EXTRAORDINARI SOBRE LA
FAMÍLIA. Ha tingut lloc el diumenge 19 d’octubre. Durant 15
dies els membres del Sínode han analitzat “Els desafiaments
pastorals de la família en el context de la nova evangelització”. El
Sínode tindrà una segona sessió l’octubre de l’any vinent, en el
que s’oferiran al Sant Pare les orientacions pastorals més adients.
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MOVIMENT PARROQUIAL OCTUBRE
BAPTISMES:
Vinyet Mora Anguera; Laia Parisi Pedrosa; Bel·la Mulet Hossu;
Xènia Pérez Cabré; Eduard Vilarasau Ribes; Maya Fernández
Dubrovskaya.
MATRIMONIS:
Elies Mulet Moreno amb Mihaela Elisabeta Hossu.
DEFUNCIONS:
Setembre: Antonio Aguilar Jiménez; Paquita
Rodríguez Valdivia; Miguel Rojas Piñero; Maria Rocaspana
Quer; Paquita Torres Tugues; Jordi Torres Viola.
Octubre: Teresa Paris Profitós; Josep Babot Pons; Vicente Torres
Peñalver; Palmira Pla Amorós; Marcel·li Vilarasau Porta; Dolores
Rosa Bueno; Lluïsa Hernández Pons; Remei Pascual Carrera;
Margarita Mata Clavé.

AGENDA NOVEMBRE
Dissabte, 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.
Diumenge, dia 2. DIA DELS FIDELS DIFUNTS.
Horari de misses com els dies festius
Pregària al cementiri de Santa Maria després de la missa de les
10’30.
Dilluns, dia 3. Col·loquis sobre “Litúrgia i sagraments”, a les 8 del
vespre a la rectoria.
Dimarts, dia 4. Reunió de “Vida Creixent” a les 17’30 a la rectoria
FESTES DEL SANT CRIST.
Divendres, dia 7.
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 per l’associació Gent gran La
Noguera.
Diumenge, dia 9, Festa del Sant Crist.
Horari de misses:
A les 8 del matí: Missa a l’església del Santuari.
A les 9. Missa a l’església del Sagrat Cor.
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.
Queden suprimides les altres misses: La de les 10’30 a Santa
Maria, la de les 12 al Sagrat Cor i al Miracle i la de les 7 del
vespre a Sant Domènec.

Dilluns, dia 10. A les 11 del matí, representació de l’Acta
Sacramental:“La vinguda del Sant Crist de Balaguer”, amb la
participació de les germanes clarisses i amics del Santuari. Tot
seguit, celebració eucarística presidida pel senyor Bisbe i
concelebrada pels sacerdots de l’arxiprestat Noguera, en sufragi
dels confrares, socis i devots difunts.
Diumenge, dia 16. Jornada de GERMANOR. 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.
17-22. Inici de la catequesi de confirmació.
Dissabte, 22: Canòlich músic a Sant Julià de Lòria (Andorra)
Diumenge, 23. Solemnitat de Crist Rei de tot el món.
Dilluns, 24. Curs d’iniciació a la Bíblia, a les 8 del vespre a la
rectoria.
Diumenge, 30. Primer diumenge d’Advent. Inici del nou any
litúrgic cicle B. Durant aquest any es llegeix l’evangeli de Sant
Marc.
- El mateix diumenge, Assemblea diocesana de l’Hospitalitat de la
Mare de Déu de Lourdes i Recés d’Advent per als religiosos i laics
a la Casa d’Espiritualitat del Sant Crist. Inici de l’Any de la Vida
Consagrada.

