
 

PARRÒQUIA DE SANT IGNASI DE LOIOLA—LLEIDA MAIG 2018 

Edita: 
Parròquia de Sant Ignasi  
de Loiola de Lleida 

Índex 

VASOS COMUNICANTS 

Ens trobareu a: www.stignasi-lleida.org 

82 

T ires aigua en un dipòsit i tot 
seguit, per algun conducte, 
el líquid corre fins a omplir el 

més baix o el més petit dels di-
pòsits. Tots queden al mateix 
nivell. 

Això és una imatge de la soli-
daritat i de la comunicació de 
béns. 

La Parròquia ha establert dos 
agermanaments. Un amb la 
Parròquia d’Apopa a El Salva-
dor, amb el Rafa Sivatte, i un 
segon amb la Parròquia de Sant 
Pere Claver, al Txad, amb el 
Manolo Fortuny.  

Els nostres agermanaments 
són una forma de fer vasos co-
municants. ¿Deixem passar les 
nostres riqueses cap al tercer 
món, o posem aixetes que dismi-
nueixen el flux o el tanquen 
completament? 

Aquest mes de maig esperem 
la visita del Manolo Fortuny del 
Txad, en concret dels dies 15 al 
18.  Tindrem l’oportunitat de par-
lar amb ell, que ens expliqui i ens 
faci arribar com n’és d’impor-

tant per a la seva comunitat, i 
per a la nostra, el flux de la soli-
daritat. 

Catalunya és una comunitat 
rica en cultura. Al Txad hi ha més 
del 50% d’analfabets que no 
han trepitjat mai una escola. El 
Manolo està creant escoles i 
centres culturals per elevar el 
nivell de tot un poble. 

La nostra agricultura està a 
molts anys llum de l’agricultura 
de Kyabé. El Manolo s’escarras-
sa perquè els cultius produeixin 
collites suficients per al manteni-
ment de les famílies i fer que tots 
puguin menjar, vestir-se i anar a 
l’escola o al metge. 

Siguem vasos comunicants, 
que amb la nostra solidaritat 
transmetem també la nostra fe 
en Jesús i la seva paraula d’a-
mor. 

P. Ramon Ribas Boixeda,  
Vicari de la Parròquia 
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E l cap de setmana del 14 i 
15 d'abril, tots els grups de 
l'esplai: Enxanetes, Muri-

cecs, Fènixs, Jovenívols 1, Jove-
nívols 2 i monitors, vam participar 
a Vèrtex: la gran troba-
da general  del  MCECC 
(Moviment de Centres d'Esplai 
Cristians Catalans) a Vilafranca 
del Penedès. 

 Aquesta trobada va ser un 
esdeveniment excepcional, ja 
que vam commemorar el 60è 
aniversari de l'inici del moviment 
i el 5è aniversari de la primera 
assemblea del MCECC. Per això, 
per primer cop hi van participar 
infants des de 6 anys fins a joves 
de 18 anys. Un gran projecte 
que un gran grup de monitors i 
monitores ja feia molt temps 
que preparaven. 

 Així doncs, vam sortir el dis-
sabte ben d'hora des del Camp 
d'Esports, juntament amb altres 

esplais de Lleida que també hi 
participaven. Un cop allí ens 
vam dividir en 3 grups d'edat per 
fer les activitats més còmoda-
ment, ja que érem més de 4.000 
persones!!! Sota l 'eslògan 
"L'esplai multiplica", tots vam 
compartir jocs, rialles, abraça-
des, cançons i molt més amb 
nois i noies d'altres esplais d'arreu 
de Catalunya i també de Mallor-
ca! 

 Cada grup també vam tenir 
un moment de pregària, per 
apreciar tots els valors que com-
partim i aprenem a l'esplai, i 
com vivim aquests valors al nos-
tre dia a dia. I tampoc no hi va 
faltar la marxa! A la nit vam po-
der saltar, cantar i ballar amb 
uns grups d'animació d'allò més 
divertits! 

Al diumenge vam fer una 
gran activitat tots junts, les més 
de 4.000 persones, moguda dalt 

de l'escenari, ens van donar una 
motxilla a cadascú amb una 
gorra de diferents colors i més 
material per poder fer les macro 
activitats i unes fotos ben espec-
taculars! En un moment del matí 
cadascú vam treure de la motxi-
lla una cinta de plàstic i les 
vam anar anusant les unes amb 
les altres per tal de crear una 
xarxa enorme! Va ser un mo-
ment molt significatiu perquè 
vam simbolitzar el gran entrellat 
de persones que formem el mo-
viment d'esplais, amb il·lusió i 
ganes de canviar el món, i que si 
ens unim tots, som imparables! 

 Vam marxar amb la motxilla 
plena de nous amics i d'una bo-
nica experiència que sempre 
recordarem. 

Gemma Franco 
monitora de l'Esplai 

VÈRTEX, L'ESPLAI MULTIPLICA 
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Li agrada mirar la tele? 
· La veritat és que no gaire, 

ara, m’agrada molt llegir, lle-
geixo molts llibres! De fet, 
abans que arribéssiu n’estava 
llegint un. 

I de quin equip de futbol ets? 
· D’un que va venir l’altre dia a 

jugar aquí. Em van invitar, 
però no vaig poder anar-hi... 
sabeu quin era? Va jugar 
contra el Lleida fa unes set-
manes... no? Doncs de l'Alco-
iano! 

Anar a veure el bisbe de Lleida i 
aconseguir aquesta familiaritat, 
tot i no haver-lo vist mai, diu molt 
de la puresa de cor i de cap 
que tenen els nostres infants de 
la catequesi de la Primera Co-
munió. La trobada va tenir lloc el 
dimecres 11 d’abril al mateix Pa-
lau Episcopal que va deixar bo-
cabadats els infants: 
 Com és que vius en una casa 

tan gran? Utilitzes totes les habi-
tacions? 
· La veritat és que quan vaig 

venir aquí a Lleida també em 
va semblar molt gran aquesta 
casa. No utilitzo totes les habi-
tacions, n’hi ha que serveixen 
per trobar-me amb gent com 
ara vosaltres, amb periodis-
tes... però totes no, n’hi ha 
moltes! 
 En aquesta trobada vam po-

der descobrir que el bisbe Salva-
dor, que ens sonava perquè pre-
guem per ell a la Missa Familiar 
de diumenge a les 11.30, era el 
“jefe” de tots els capellans 
(també del pare Roger!) i tot i 
això és una persona força pro-
pera, amb ganes de saber dels 
infants: 
En quina escola aneu? Qui de 
vosaltres és del Barça? 

Sens dubte va ser una tarda 
ben diferent i que ens va servir 

TROBADA AMB EL BISBE SALVADOR 
per veure que a Lleida hi ha 
molts més capellans que no pas 
els pares jesuïtes, que el bisbe 
Salvador va a tot arreu on pot 
caminant i que la resposta a la 
pregunta més compromesa que 
li van fer els infants va ser negati-
va. Ja us podeu imaginar quina 
és: 
Tens nòvia? 

Sortides com aquestes ajuden 
a donar sentit de comunitat cris-
tiana de Lleida als infants i a po-
der posar cara a tota aquesta 
gent de qui sovint parlem, però 
que, si no fos per aquests mo-
ments, no en sabríem més que el 
nom. A l’equip de catequistes 
ens ha encoratjat a seguir enda-
vant amb aquest tipus d’actvi-
tats fora de la parròquia, per 
apropar els infants a la realitat 
del bisbat de Lleida.  

L’equip de  
catequistes 
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E n aquest seminari prete-
nem conèixer St. Ignasi a 
través de la seva autobio-

grafia. Era una mica reticent 
que algú l’escrivís fins que ell 
mateix accedí.  

Entre 1563 i 1555, Gonçalves 
de Càmara va escriure en tres 
etapes el que Ignasi li havia ex-
plicat de la seva vida. El llibre “El 
Peregrino” explica com Déu va 
conduir la seva ànima per fer el 
pelegrinatge de la seva vida. En 
aquesta biografia ens presenta 
què passa en el seu món exteri-
or. Què li passa a ell i què li tras-
passa? Què li transcendeix? 

El què voldríem és veure si el 
seu pelegrinatge ens pot influir o 
fer-nos veure quin és el nostre 
pelegrinatge. 

El seu pelegrinatge es desenvolu-
pa des que diu que era “dado a las 
vanidades del mundo” fins a “hallar 
a Dios en todo”. 

En la vida de St Ignasi es con-
sideren les següents etapes: 
· Neix a Loiola. La primera etapa 

de la seva vida, del 1491 al 
1506 (15 anys), són els anys de 
fixar les seves arrels:  Vida en 
família benestant, cavalleres-
ca i addicte als Reis Catòlics. 

· La segona etapa, del 1506 al 
1521 (15 anys) comprèn la se-
gona adolescència i joventut. 
S’esdevenen les primeres opci-
ons. Entra al servei de Velà-
zquez de Cuellar a Arévalo. Té 
una vida regalada. Mor Velà-
zquez i entra al servei del Duc 
de Nàjera, delegat del Rei a 
Navarra. Vida de Cort i una 
mica militar. 

· La tercera etapa va del 1521 
al 1522. És ferit en la defensa 
de Pamplona, a favor dels Reis 
Catòlics. No es vol rendir. Ells és 
un “caballero vasco” 

· La quarta etapa es desenvolu-

pa entre el 1522 i el 1538 (16 
anys). Pelegrinatge per molts 
llocs: Aránzazu, Montserrat, Ter-
ra Santa... fins arribar a París. 

· La cinquena etapa recull des 
del 1539 al 1556 (17 anys) i és 
el temps del seu pelegrinatge 
interior a Roma. 

L’autobiografia agafa només 
la 4a i 5a etapes de la vida d’Ig-
nasi. Comença des que era 
“dado a las vanidades del mun-
do”, només “aficionado” de Di-
os, que aspirava a ser “alguien 
importante” i tenir fama defen-
sant el valor i l’honra. Va canvi-
ant. Primer considera Déu com 
un amo, després com un Senyor, 
fins a descobrir que era Amor i 
vol fer camí amb Jesús en creu i 
“hallar a Dios en todo”. Per arri-
bar aquí va passar per moments 
de goig, de molt dolor fins a ves-
tir-se “d’home sant” i gaudir de 
pau interna. 

Són interessants les etapes 
que va viure el “Pelegrí“ Ignasi 
fins a sentir-se “conquerit” per 
Déu, per orientar la seva vida en 
el lema “en tot servir i estimar”. 

Al començament, la seva 
voluntat era de ser una persona 
important en el món i conquerir 
honra i fama, però li arriba una 
novetat inesperada: Ara té 
temps perquè està convales-
cent de les ferides que va rebre 
a Pamplona i llegeix llibres que li 
donen: una vida de Crist, amb 
un pròleg sobre els Reis Catòlics 
(a ell, l’interessen) i vides de 
sants. S’afecciona a aquestes 
lectures que li proporcionen 
pensaments alterns: per un cos-
tat la vida de cavaller que li dó-
na gust, però després el deixa 
tebi; per l’altre, la vida dels sants 
que, d’entrada, li costa però 
després hi troba gust.  

Entra en REFLEXIÓ: Si li queda-
va bon regust quan llegia les vi-
des dels sants volia dir que feia 
una PROGRESSIÓ, l’obria a la  
vida , mentre que la vida del 
cavaller el tancava, el feia anar 

SANT IGNASI PELEGRÍ 
a càrrec de Carles Marcet s.j. 
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enrere. La reflexió el porta al 
DESIG de reparar, purgar, imitar 
els sants i fer pelegrinatge a Ter-
ra Santa, terra del seu senyor, 
Jesús. El desig acaba en DETER-
MINACIÓ: va canviant de vida, 
conversa sobre Déu; passa el 
temps escrivint i en contempla-
ció-oració; és a dir, va cap a la 
CONVERSIÓ. 

Passa de cavaller del Rei a 
cavaller de Crist. Això representa 
un canvi de perspectiva que 
encara ha de concretar. Pelegri-
na a diferents llocs, fins que va a 
Montserrat el 1552. Viu un mo-
ment de gran esplendor espiritu-
al amb l’Abat Cisneros, que es-
criu “Ejercitaciones de vida cristi-
ana”, un compendi de fets im-
portants de vida cristiana de tot 
el món. Allí fa confessió general i 

el gest sacramental de canviar 
els vestits que portava per vestit 
de sac i espardenyes davant de 
la Moreneta, que des d’ara serà 
la seva Senyora. 

S’estarà 11 mesos a Manresa 
(pot pujar sempre a Montserrat) i 
passa per tres etapes interiors:  

Primera, de CONSOLACIÓ 
poc lúcida. Vivia a l’Hospital on 
practicava serveis, pregària, po-
bresa, almoina, vida d’eremita, 
dejunis, penitència, lluny del 
món per redimir-se. 

Segona etapa, de DESOLA-
CIÓ o nit fosca i 

Tercera etapa de CONSOLA-
CIÓ IL·LUMINADA. 

En aquest temps passa de 
tot: alegries, temptacions, escrú-
pols per la seva vida passada, 
confessions, soledat, fins que en 

aquesta desolació es rendeix. 
Diu “no puc més”. Així comença 
a albirar una mica de llum interi-
or. S’adona que el seu interior 
està habitat. Hi ha el Senyor; que 
la vida cristiana és relació entre 
dues persones: ell i el Senyor que 
porta el timó. Un cop constatat 
això, ve l’ALLIBERAMENT. Desco-
breix que la desolació també 
porta llum i d’ella s’aprèn. 

Amb aquesta llum s’imagina 
com Déu va fer el món, la vida 
de Crist, veu el sentit de totes les 
coses i sempre més es mantindrà 
així: una conversió al món que 
Déu tant estima. Déu vol que 
vivim, treballem, ajudem les àni-
mes i estimem en el món: “En tot 
servir i estimar”. 

CRISTIANISME I JUSTÍCIA  
EIDES  

D ic “informe informal” per-
què no tinc totes les da-
des, però crec que és bo 

donar, si més no, unes pinzella-
des del que ha estat aquest 
curs. 

Com ja va sent costum, a la 
inscripció ens acostem als 200 
alumnes de més de 25 nacionali-
tats. Cal remarcar que les dones 
magrebines constitueixen el 50% 
de les inscripcions i que, amb els 
seus nicabs i la seva indumentà-
ria, donen a la parròquia un aire 
de mesquita o de “zoco” marro-
quí. 

És veritablement admirable la 
dedicació dels 34 voluntaris que 
fan possible aquest projecte 
d’acollida i d’integració dels 
que arriben a casa nostra, des-
prés de totes les aventures pas-
sades des que van decidir dei-
xar país, família i amics.  

D’aquest voluntaris, 18 ense-
nyen català o castellà, dilluns i 
dimecres, en 8 aules que van 
des d’alfabetització fins al nivell 
superior. Els altres 16 són voluntà-
ries que guarden els fills petits de 
les alumnes, a fi que puguin fer 

INFORME INFORMAL:   
ESCOLA DE LLENGÜES  PER A EMIGRANTS. 

la classe en tota tranquil·litat. 
Per facilitar el coneixement 

de Lleida, hem visitat les adobe-
ries, el dipòsit d’aigua, sota la 
plaça del dipòsit, el Museu de 
Lleida... Hem tingut una sessió de 
cine al Funàtic i preparem un 
viatge turístic per Lleida amb 
l’autobús turístic. 

Però com que el Ramadan 
s’acosta i el treball a l’horta ens 
va robant alumnes que, a Déu 

gràcies, troben feina amb els 
fruiters, (aquest és el seu gran 
problema: trobar feina i tenir pa-
pers en regla) ja estem prepa-
rant la fi del curs per al 13 de 
maig,  amb la distribució de di-
plomes.  

I com a fi de festa, cada 
alumna portarà un plat típic del 
seu país amb el que celebrarem 
la fi del  5è curs d’Escola de Llen-
gües per a emigrants.  
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L a segona part de la sessió 
sobre la Reforma Protestant 
(500 aniversari) ens la va fer 

un teòleg evangèlic, David Bu-
endia, un evangèlic convençut i 
content de ser-ho. Ens explica la 
història dels Evangèlics a Espa-
nya. 

D’entrada, és important fer 
memòria dels temps passats; 
pensar què creiem, per saber 
d’on venim, fins on hem arribat i 
fer reviure la pròpia identitat. 

A Worms, el 1521, l’Empera-
dor convocà molts prínceps, te-
òlegs, el delegat pontifici i una 
colla de personatges. També 
cridà Luter. Tenien allí les obres 
escrites per ell. Li preguntaren si 
eren seves i li van exigir que es 
retractés. Va contestar que sí 
que ho eren i va afegir: “Si no 
se’m convenç mitjançant testi-
monis de l’Escriptura i clars argu-
ments de la raó, estic sotmès a 
la meva consciència i lligat a la 
Paraula de Déu. Per això no puc 
ni vull retractar-me de res, per-
què fer alguna cosa en contra 
de la consciència no és  segur ni 
saludable. Que Déu m’ajudi, 
amén.” 

 
PRINCIPIS DE LA REFORMA 
1. Només fe, només gràcia. És la 

doctrina de la Justificació: La 
salvació ve per la gràcia i la fe 
en l’Escriptura. Només Crist ens 
ha salvat a la creu, en contra-
posició de la por. El baptisme 
fa, dels creients, sacerdots uni-
versals. Déu fa justos els injus-
tos perquè és bondat i ens ha 
creat per amor. 

2. Només Escriptura, única pa-
raula. L’Escriptura, norma de 
fe i conducta del cristià, en el 
seu propi idioma, que s’eleva 
a idioma bíblic. Educar la gent 
per llegir-la ells mateixos, con-
vertint els cristians en lectors i 
discernir ells la Paraula de 
Déu. Això produeix gran im-
pacte. 

3. Només Crist. No cal altra gent 
intermediària. Crist es va fer un 
de nosaltres, molt a prop nos-

tre, per tant, no cal intermedi-
aris perquè s‘està en la seva 
gràcia. 

4. Sacerdoci universal dels cre-
ients pel fet de ser batejats. Els 
fidels són reis i sacerdots de 
Déu, que es complau en tot el 
que fan.  
Luter va fer la Reforma religio-

sa, però els pagesos alemanys 
van sentir que les seves paraules 
implicaven totes les relacions de 
la vida i els feia sentir hereus del 
cel. Al principi van protestar con-
tra la imposició humana i la influ-
ència de ningú. Van defensar 
que cap dogma els podia atan-
sar i fer conèixer Déu. Cap diner 
els podia comprar. Déu no és un 
comerciant. 

 

PUNTS DE LA REFORMA  
SEGLE XVI 
· Hi ha una Reforma Magisterial, 

per ajudar magistrats i prín-
ceps. D’aquí venen els lute-
rans, calvinistes, reformats, an-
glicans... 

· Reforma Radical. Volen tornar 
a l’arrel. Defensaven l’organit-
zació per l’existència de la 
conversió personal. Hi ha els 
anabaptistes i els evangèlics.  

· Insistència en la conversió i 
baptisme només d’adults. 

· Rebuig de l’organització jeràr-
quica de l’Església i preemi-
nència dels laics. Tothom és 
igual d’important. 

· Separació entre Església i Estat. 
Són plans diferents que han de 
respectar-se. 

DEL CONFLICTE A LA COMUNIÓ 
David Buendia Ortuño. Teòleg Evangelista 
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l’harmonia social. Se’ls compa-
rava als ateus. Costava conside-
rar germans els qui els persegui-
en. Hi havia recel i por en el fons. 

Actualment s’ha experimen-
tat un canvi. La Constitució es-
panyola del 1978 dóna llibertat 
per tenir les creences que vulgui 
cadascú. Espanya, de “llum de 
Trento”, “martell d’heretges”, 
“espasa de Roma” i bressol de St 
Ignasi, ara té un milió tres-cents 
mil protestants que n’estan molt 
agraïts.  

Hi ha hagut canvi de para-
digma. A Luter, de “fill del dia-
ble”, dominat per l’orgull, la su-
pèrbia i l’ambició, hipòcrita, in-
solent, irascible, etc, ara se li diu: 
testimoni de Jesucrist, fill de l’E-
vangeli, mestre en la fe, renova-
dor espiritual, etc. 

El papa Francesc ha dit d’ell: 
“Luter ha estat un reformador 
que ha posat la paraula de Déu 
en mans dels homes.” Els catò-
lics han après Reforma i Escriptu-
ra. Des del concili Vaticà II, di-
versos punts dels que deia Luter, 
s’han adaptat al catolicisme. 
L’essencial no separa tant pro-
testants i catòlics. El 1999 van fer 
un acord fonamental entre ca-
tòlics i protestants en allò que és 
essencial. 

Hem passat del conflicte a la 
comunió. S’ha fet una comme-
moració Luterano-Catòlico Ro-
mana de la Reforma durant 

l’any 2017. Des de fa 50 anys les 
coses han canviat. Aquí també 
es dóna importància a la Parau-
la de Déu i les lectures en llen-
gua pròpia.  

El Papa Joan XXIII deia que 
veia una acció de l’Esperit Sant 
en els fets de respecte, penedi-
ment i reconciliació. Dels 500 
anys de Reforma, se n’ha passat 
450 confrontats perquè es mira-
ven només les diferències i tan 
sols 50 de reconciliació. 

Resumint: La salvació només 
ve per la gràcia, les Escriptures i 
la fe en Crist. 

Consens comú en la justifica-
ció i Sagrada Escriptura. 

L’Església no està per sobre 
de la Paraula de Déu, sinó que 
la serveix. Cal (i es fa) diàleg in-
terconfessional per llimar diferèn-
cies. Davant de la creu ens tro-
bem nosaltres mateixos com a 
pobres enriquits; captius del ma-
teix pecat, impius justificats, tris-
tos esperançats...Ens descobrim 
com a germans i amics; ens 
obrim a l’altre que té el mateix 
Pare... 

Importantíssim:  
Oració i Paraula. 

Destí:  
Estimar-nos per sempre i 
agraïment al Creador. 

 
CRISTIANISME I JUSTÍCIA 

EIDES 

· No es tracta d’una reforma 
sinó d’una restitutio. Cadascú 
és responsable dels seus pen-
saments i dels seus actes. 

· Renúncia a tota forma de co-
acció cap als fidels. 

· Fort compromís social. 
· Models de pietat de l’Església 

medieval: devotio moderna, 
lectio divina (personal i íntima). 

 
LA REFORMA A ESPANYA 

A Espanya, al segle XVI, hi va 
haver algun brot de protestants, 
però el van fer extingir els reis 
Carles I i Felip II. Uns pocs protes-
tants van formar uns cercles hu-
manistes a Valladolid i al mones-
tir de St Isidor a Sevilla. La Inquisi-
ció els va destruir. Van morir per-
sones per poc que es desviessin 
de la religió Catòlica. Es feien 
“Autos de Fe”, judicis públics. Ho 
van esborrar tot i no en va tornar 
a haver fins al segle XIX. 

Es van introduir, de la Refor-
ma Magisterial, la Reforma epis-
copal i l’Evangèlica espanyola; 
de la Reforma Radical, els Bap-
tistes i Assemblea dels Germans; 
i de l’Església Pentecostal, els 
últims d’arribar, els Carismàtics. 
Només van resistir 12 anys. El 
context social, polític i històric 
van fer que fos una història de 
persecució. Es castigava qualse-
vol indici de comunisme, maço-
neria i tot acte contrari a la Reli-
gió i a la Pàtria, també contra 
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E l pelegrí és el nom que Sant 
Ignasi adopta per definir-se 
a sí mateix, en el relat de la 

seva vida.  
El diumenge 22 d’abril, 29 

membres de la nostra comunitat 
parroquial sortíem de bon matí, 
començant un pelegrinatge en 
autocar cap a Manresa, cap a 
les fonts de l’espiritualitat ignasi-
ana. 

El Carles Marcet s.j. ens acollí i 
acompanyà tot el dia en una 
descoberta dels llocs cabdals 
de l’Ignasi neoconvers i del seu 
itinerari. 

La imatge d’Ignasi ferit obre 
el nostre pelegrinatge interior: un 

projecte de vana glòria s’esfon-
dra, per obrir-ne un nou per a la 
glòria de Déu. Això ens fa exami-
nar els nostres desitjos de glòria 
vana i d’oblit de Déu. 

La “coveta” on pregava 8 
hores diàries, l’hospital on s’allot-
java, la capella del “rapte”, ens 
mostren la progressiva madura-
ció espiritual amb els períodes 
d’escrúpols i desolació, i els 
temps de consolació i pau. Déu, 
ens diu Ignasi, el tractava com 
un mestre d’escola amb un nen. 
Intentem reconèixer en la nostra 
biografia, els moments en què 
Déu ens iniciava en la vida espi-
ritual amb “mocions” i “diversitat 

d’esperits. 
La creu del Tort, on resava 

freqüentment, i el pou de la 
llum, on va viure la gran il·lumi-
nació del Cardener, ens el mos-
tren ja com un home nou, ple de 
Déu i de desig d’ajudar “les àni-
mes”. 

A la tarda, després de dinar 
plegats a la casa d’exercicis, 
baixem tots a la cova, com en 
una terra santa, per celebrar 
una eucaristia molt viscuda i 
participada activament. 

Plens de Déu i de l’espirituali-
tat d’Ignasi, tornem cap a Llei-
da, agraint el bé que ens ha fet 
aquesta visita de Manresa. 

Grup d’EIDES 

PELEGRINATGE INTERIOR. 


