CORPUS CHRISTI – DIUMENGE 7 DE JUNY
La festa del Corpus Christi, que enguany celebrem el diumenge 7 de
juny, és una festa d’acció de gràcies pel do de l'Eucaristia. El poble
cristià, que fa memòria del seu Senyor (la seva vida, la seva mort i la
seva resurrecció) i en dóna gràcies en la celebració de l'Eucaristia, surt
avui al carrer, per manifestar públicament el seu agraïment. La festa
del Corpus va ésser promulgada el 1264 pel Papa Urbà IV, però fins el
1316, per decret del Papa Joan XXII, no es va establir la processó
pública i general del Santíssim, en la qual el Preciós Cos de Crist és
passejat pels carrers. En el nostre àmbit cultural, Barcelona fou de les
primeres ciutats europees i la primera de la península ibèrica a fer
aquesta processó, l'any 1320. Amb motiu d'aquesta festa l'Església
celebra el Dia de la Caritat i ens invita a ser generosos amb els nostres
germans més necessitats.
Per a una millor organització de la processó, us comuniquem:
Els qui vulguin col·laborar en la confecció de la catifa poden venir
directament a la plaça a partir de les 9 del matí i ajuntar-se a un grup
o agafar un espai i fer el vostre motiu. Hi haurà material comú: gespa i
serrin pintat de varis colors. Porteu també material que tingueu: flors
o altres que us vagin bé pel vostre motiu. Es convida a tots els
Balaguerins a proveir-vos de flors, i fer-les arribar, classificades per
colors, a la Plaça Mercadal.
La Missa, a l’església de Sant Josep, començarà a les 7 de la tarda i
seguidament la Processó. La col·lecta d’aquest dia va destinada a
Càritas Parroquial i Diocesana.
Es convida als nens i nenes de la Primera Comunió a participar-hi.
Es demana a totes les famílies del carrer Miracle i Plaça Mercadal que
engalanin els balcons, donant així un to de festa.
FESTA DE SANT ANTONI DE PÀDUA – 13 DE JUNY
Horari de Misses: 9 del matí, 11 i 8 de la tarda. La de les 8 del vespre
finalitzarà amb la Processó a la que hi estan especialment invitats tots
els nens i nenes de Primera Comunió. Totes les misses seran a
l’església de Sant Domènec. No hi haurà, per tant, la missa vespertina
de les 20’30 al Miracle. Al final de cada Missa es venerarà la relíquia
del Sant i s’obsequiarà a tots els fidels amb un panet beneït.
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AGENDA MES DE JUNY
1-4.- Pelegrinatge diocesà a Lourdes.
5-6.- Curset prematrimonial.
6.- XV aniversari de la Festa Rociera de Balaguer. A les 18 hores
Missa Rociera a Sant Domènec, precedida de la processó, que sortirà
del Molí de l’Esquerrà a les 17’30.
7.- Corpus Christi. Dia de la Caritat. Col·lecta per Càritas.
12.- Sagrat Cor de Jesús.
13.- Sant Antoni de Pàdua. Misses a Sant Domènec a les 9, 11 i 20.
Acabada la missa processó amb la imatge del sant.
Festa del Immaculat Cor de Maria,. Missa a les 9 a la Residència
de les germanes del Cor de Maria.
16.- Missa col·legi del Carme nois i noies primera comunió.
20.- Segona Jornada diocesana d’Urgell a La Seu d’Urgell.
28.- Col·lecta manada. Òbol de Sant Pere.
ALS NENS I NENES QUE HAN FER LA PRIMERA COMUNIÓ
Us convidem a participar, amb el vostre vestit de Primera Comunió a
aquestes dues celebracions:
* Diumenge 7 de juny. Processó de CORPUS. Sortirà de l’església de
Sant Josep un cop finalitzada la missa de les 7 del vespre.
* Dissabte 13 de juny. Processó de Sant Antoni de Pàdua. Sortirà des
del Claustre de l’església de Sant Domènec un copo finalitzada la
missa de les 8 del vespre.

MOVIMENT PARROQUIAL DEL MES DE MAIG
BAPTISMES : Quim Bonet Solanilla; Andrea Membrive Garcia;
Jordi Tribó Camarasa; Dúnia Solé Domínguez; Paula Sans Cabré;
Judit Rubinat Muñoz; Pedro Gallardo Fernández; Yasmine Chaudhry
Fernández; Gisela Fernández Marín; Pol Puñet Rodríguez; Greta
Radoslavova Marinova; Georgina Juny Bergés; Otto Biel Rodenas;
Lena Carrasco Teixidó; Natalia Cortada Amaro; Izan Ramos Espada;
Júlia Aparecida Dos Santos Palmira.
MATRIMONIS : Pere Rubies Valls amb Anna Llobera Miró; Josep
Mª Castillo Ricart amb Anna Duart Bellostes; Santi Maluquer
Cabecerán amb Núria Toledo Garcés.
DEFUNCIONS:
Abril: Maria Rodríguez Pérez; Guadalupe Campoy Galera.
Maig: Dolores Ruiz Guerrero; Francisco Aguilà Curià; Joan Fontelles
Farreny; Antonio Palacin Prillo; Montserrat Llovet Ribó; Xavier
Ramírez Baiget; Josep Torres Tugues; Josep Peries Escola; Miguel
Bernal Moreno; Antonio Marsa Sellart; Mª Jesús Samper Barrabés;
II JORNADA DIOCESANA D’URGELL.
Per tal de fomentar l’amor a la diòcesi i conèixer les activitats de les
diferents delegacions i arxiprestats, s’ha convocat una Jornada
diocesana que tindrà lloc:
Dia: dissabte, 20 de juny
Lloc: Col·legi de La Salle de La Seu d’Urgell
PROGRAMA:
10’30: Benvinguda al col·legi La Salle. Inscripcions, lliurament de
material i xocolata amb coca.
11’00: Obertura de la Jornada al teatre del Col·legi.
* Salutació del Sr. Bisbe.
* “Fem viva l’alegria de l’Evangeli”. Testimonis i experiències de fe.
13’00: Missa participada pels Arxiprestats a la Catedral.
14’30: Dinar de germanor al Parc del Segre amb dues opcions:
- Portar-vos-el de casa
- Reservar el tiquet de dinar (Adults 12 €; menú infantil: 5€)
16’00: Activitats diverses i comiat.

Inscripcions: A la parròquia. Data límit el 15 de juny. La parròquia
posarà a disposició dels participants un autocar.
CÀRITAS BALAGUER INFORMA
Amb motiu de la festa del Corpus a tot el Bisbat es fa la col·lecta
destinada a Càritas: 50% Càritas diocesana i 50% a Càritas parroquial.
Durant l’any 2014 Càritas ha atés a 782 persones a Balaguer i ha
invertit 47.404,52€ en ajudes. Això ha estat possible gràcies al servei
dels treballadors de Càritas i als 50 voluntaris que, en diferents camps
(Àgape, Infants) i projects, han fet possible el “miracle de la
solidaritat”. A tots, el nostre agraïment més sincer.
En el fulletó que es repartirà el diumenge 7 de juny, s’especifiquen
aquestes ajudes i atencions a les persones. Concretament:
1.- El servei d’acollida de Balaguer ha donat suport a 276 famílies
amb ajuts directes per un valor de 47.404,52 €. Un 59% són per
infants (menjador i llibres). Un 36% són per fer front a aspectes
relacionats amb l’habitatge, lloguer, hipoteca o subministraments.
Un 36% han estat ateses per primera vegada.
Un 65% són dones i u n 58% famílies espanyoles.
2.- Aliments Àgape és un centre de distribució d’aliments en qui hi
participen l’Ajuntament, el Consell Comarcal, Creu Roja i Càritas.
S’han recollit i distribuït 115.000 Kg d’aliments bàsics (un 61%
recollits majoritàriament per Càritas parroquial). S’han atés 158
famílies de Balaguer i comarca.
3.- Infants. És un projecte de Càritas parroquial. Es distribueix roba al
qui la necessita. S’han donat gratuïtament 180 peces de roba i se n’han
venudes 12.280 que han suposat uns ingressos de 11.292 €, que s’han
destinat al lloguer del local, llum, assegurances, obres, taxes
municipals i fons destinat a altres necessitats de Càritas. 10 voluntaris
atenen aquest servei. Les persones ateses han estat 5.288.
4.- Reforç educatiu adreçat a infants de 6 a 12 anys. L’han fet 12
voluntaris.
5.- Reforç escolar d’estiu. S’han atés 35 nens i nenes al llarg de 6
setmanes i s’han repartit 690 esmorzars entre els infants.
6.- Aula de suport (UEC). 10 nois i noies han participat en aquest
projecte que té com a objejctiu principal l’obtenció del certificar de
l’ESO.
7.- Formació i inserció sociolaboral. Hi ha participat 200 persones.
S’han dut a terme 18 tallers de formació i s’han ofert 1.388 hores.

