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 (a les 9 a partir d’octubre)
Residència Sant Domènec: 10’30 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)

SUPLEMENT AL
FULL
PARROQUIAL
Balaguer, 30 agost 2015
www.parroquiabalaguer.org

MOVIMENT PARROQUIAL MES D’ AGOST

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.

BAPTISMES: Noa Garcia Alconchel; Azahara Raymat Pelegrí;
Guifré Coll Solans; David Serra Gómez; Ares Sala Bonjorn;
Ainara Sardone Idígoras; Roger Barba Ortiz; Blau Cortés Balart.

Aquest és el CALENDARI previst per aquest mes de setembre:
* Dimecres, 23. Reunió del Consell Pastoral parroquial. A les 20
h. a la rectoria.

DEFUNCIONS: Vicente Fuentes Criado; Isabel Gea Piñero; Joan
Mª Romeu Vilaltella; Dolors Marguineda Pla; Mª Carme Farre
Farre; Mercè Claverol Molist; Angel Motos Sandoval; Rosa
Garcia Chacón; Concepció Colell Monturiol; Jacint Cucó Freixes;
Teresa Bergé Aige; Mª Lluïsa Gomà Figuerola.

* Dijous, 24. Reunió dels catequistes de primer i segon curs
(Primera Comunió). A les 5 tarda a la rectoria.

COL·LABORA AMB LA PARRÒQUIA. PARTICIPA. Junt
amb aquest Suplement trobaràs un full amb una colla d’activitats a
les que estàs invitat a participar-hi. Pots omplir el full i enviar-lo a
la parròquia. Gràcies per la teva col·laboració voluntària!
Dipòsit legal. L-462-2012

* Dimarts, 29. Reunió dels pares i nois del primer curs de
catequesi (quart d’EGB) i repartiment dels llibres. A les 5’30 de la
tarda a la Sala de Conferencies de la rectoria C/ Ramon i Cajal, 5.
. Dimecres, 30. 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 la Sala de Conferencies de la rectoria C/ Ramon i Cajal, 5.

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.
. 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 Pregària”. Després d’haver
estudiat el Credo, els Sagraments i els Manaments, enguany el
dedicarem a estudiar la Pregària. Una sessió cada primer dilluns de
mes (no festiu) a la rectoria a les 8 del vespre.
* “Curs d’iniciació bíblica”. Aquest curs el dedicarem als
llibres anomenats “Escrits” (Salms, Saviesa, et...). Les sessions
tindran lloc, a partir de l’octubre, cada segon i quart dilluns de mes
(no festius), 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: “El nostre entorn i el nostre
creixement personal”
- 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
5.- Aniversari ordenació episcopal Mons. Joan-Enric Vives
(1993).
6.- Primer diumenge de mes. Dia d’ajuda a la parròquia.
8. Nativitat de la Mare de Déu. Festa de la Mare de Déu
d’Almatà. Missa solemne a les 6 de la tarda al Santuari del Sant
Crist. També se celebra aquest dia la solemnitat de la Mare de Déu
de Núria, patrona del bisbat d’Urgell i de la Mare de Déu de
Meritxell, patrona del Principat d’Andorra.
19. Memòria litúrgica de la beata Maria Baldillou Bullich,
religiosa i màrtir, beatificada a Roma el 11 de març de 2001.
20.- (Tercer diumenge). Aplec de la parròquia de Balaguer a
Montalegre. Missa a les 12’30.
23. Reunió del Consell Pastoral parroquial.
24. Reunió dels catequistes de primer i segon curs (Primera
Comunió).
29. Reunió dels pares i nois de primer curs de catequesi .
30. Reunió dels pares i nois del segon curs de catequesi.
TRASPÀS DE MN. JAUME ARMENGOL ARMENGOL
Mn. Jaume Armengol i Armengol. Nascut a Alentorn el 1922 fou
ordenat de prevere l’any 1948. Vicari de Ponts durant set anys,
prefecte de Sagrada Teologia i professor de Llatí del Seminari
diocesà durant dos anys. L’any 1957, fou destinat a La Vall
d’Aran on hi estigué 15 anys, com a rector de Viella i Arxiprest i
rector d’altres pobles. L’any 1972 rector de La Fuliola i El Tarròs
durant 26 anys. El 1998 passà a residir a Santa Maria de Refet a la
parròquia de Sedó, al servei pastoral del Monestir de monjos de la
Congregació Benedictina de la Mare de Déu de l’Esperança.
L’any 2009 es jubilà a la Residència Sant Domènec de Balaguer.
Morí a Lleida el 3 d’agost als seus 93 anys de vida i 67 anys de
ministeri presbiteral. Va ser un entusiasta de l’Hospitalitat de la
Mare de Déu de Lourdes i de l’amor a la Mare de Déu, i era famós
entre els pelegrins i els malalts per cantar i fer cantar el goig de la
fe, sempre amb bon humor i molta joia al cor.

