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C 
ap a on va la Parròquia? Cap a 

on avança la nostra Església? La 

nostra comunitat cristiana com-

parteix els horitzons que l’Església dioce-

sana i la Companyia de Jesús van mar-

cant.   

L’Església de Lleida el proper curs em-

prendrà un procés de nova planificació  

que ha estat presentat dins l’Assemblea 

diocesana del dissabte 25 de maig amb 

la conferència titulada “La diòcesi mira el 

futur”, a càrrec de mn. Joan Torra. 

I aquest curs la Companyia de Jesús 

ha presentat també el seu projecte apos-

tòlic dins de la Província que ve emmar-

cat per les Preferències Apostòliques que 

els jesuïtes presenten en l'àmbit global.    

En concret són quatre crides que marca-

ran el seu treball pels propers 10 anys:  

1. El discerniment i els "Exercicis Espiri-

tuals" 

2. Caminar amb els exclosos 

3. Tenir cura de la nostra Casa Co-

muna 

4. Acompanyar els joves en camí 

Els jesuïtes a Lleida fem nostres aques-

tes preferències i ens volem comprometre 

a treballar-les de forma conjunta. Les pre-

ferències no marquen solucions sinó rep-

tes, i és per això que ens caldrà aplicar 

creativitat per fer-hi front.  

Mostrar el camí cap a Déu mitjançant 

els Exercicis Espirituals i el discerniment és 

un dels tresors de l’espiritualitat ignasiana. 

Els exercicis en la vida ordinària, els reces-

sos i els acompanyaments que hem inici-

at van en aquesta línia. Caminar al costat 

dels pobres, els descartats del món, els 

vulnerats en la seva dignitat en una missió 

de reconciliació i justícia és missió ja actu-

al i ben viva en la nostra comunitat. Treballar, amb profunditat 

evangèlica, en la protecció i renovació de la creació de Déu és un 

dels nous reptes per al qual ens caldrà formació i discerniment per 

veure què podem fer. I acompanyar els joves en la creació d'un 

futur esperançador ve essent una de les nostres prioritats acompa-

nyant la nostra petita comunitat MAGIS. 

P. Roger Torres 

Rector 

PARRÒQUIA DE SANT IGNASI DE LOIOLA—LLEIDA MAIG 2019 

https://jesuits.global/es/uap/el-discernimiento-y-los-ejercicios-espirituales
https://jesuits.global/es/uap/el-discernimiento-y-los-ejercicios-espirituales
https://jesuits.global/es/uap/caminar-con-los-excluidos
https://jesuits.global/es/uap/cuidar-de-nuestra-casa-comun
https://jesuits.global/es/uap/cuidar-de-nuestra-casa-comun
https://jesuits.global/es/uap/acompanar-a-los-jovenes-en-camino
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 RESUM DE LA REUNIÓ DEL CONSELL PASTORAL 

El nou projecte apostòlic de 

la Companyia de Jesús es refe-

reix a les persones i a la comuni-

tat com agents de reconciliació 

i desenvolupa 10 punts a treba-

llar. Entre tots ells, les prioritats del 

Pare General són:  
a) Aprofundir en l’art de discer-

niment i espiritualitat ignasia-

na i transmetre’l. 

b) Joves. Com transmetem la fe 

als joves en una societat se-

cularitzada 

c) Exclosos. Acollida  

d) Cura de la casa comuna: hi 

ha un desgasts del planeta. 

Tot allò que fem hauria de 

tenir com a referència aquestes 

prioritats. 

Per acabar es comenta l’a-

genda dels proper esdeveni-

ments els quals són: 

• Tancament curs de la PAL de 

Lleida, dijous 13 de juny, a les 

20:00. 

• Trobada Arrels Sant Ignasi, 

dimarts 18 de juny. 

• Colònies i campaments, del 

18 al 28 de juliol. 

• Festa de Sant Ignasi de Loio-

la, missa el dimecres 31 de 

juliol a les 20.30 

• Camp de Treball per a joves 

de +21, del 31 de juliol al 14 

agost. 

Bé, tot desitjant-nos un bon 

estiu, finalitza la sessió i esperem 

retrobar-nos el proper Consell 

que està previst pel 21 de setem-

bre de 2019, a les 10:00, al 

col·legi Claver. 

Consell Pastoral 

S 
’atansa l’estiu i amb ell l’a-

cabament del curs, per la 

qual cosa aquest Consell 

Parroquial de maig té un caire 

més d’avaluació de totes les 

activitats fetes aquest curs 2018-

2019.  

Així, doncs, iniciem la reunió 

del consell valorant molt positi-

vament tots els actes i celebraci-

ons dutes a terme durant la Set-

mana Santa, es destaca l’emoti-

vitat en l’homilia del Luis Salinas 

del dissabte Sant. També el re-

cés dut a terme el 4 de maig 

(vegeu l'article en aquest mateix 

TRUC), en les seves dues vesant 

la d’espiritualitat - aprofundi-

ment i la d’acompanyament 

espiritual. Va ser fantàstic. Se'n 

valora el silenci compartit i l’e-

vangelització. Tot plegat fou 

molt enriquidor. 

És ben cert que també s’han 

fet altres activitats que gaudei-

xen del mateix reconeixement 

que les anteriors. Així doncs, i a 

tall d’exemple, fem esment de 

la novetat que ha representat el 

procés de renovació de la fe 

que aquest any han fet els nois i 

noies de tercer de la ESO del 

col·legi Claver, que va esdevenir 

tot un èxit, tant de participació 

com a nivell de celebració. 

Aquestes activitats, juntament 

amb totes les altres que han fet 

els diferents grups,ens permet 

reafirmar que la Parròquia esde-

vé un lloc de celebració de co-

munitat de comunitats, perquè 

en les diferents actes que s’hi 

organitzen habitualment hi parti-

cipen diversos integrants de la 

missió jesuïtes de Lleida. 
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que, aquell dia, de mans del Sr. 

Bisbe i davant de tota la Comu-

nitat decidien rebre el do de 

l’Esperit Sant i fer un pas de ma-

duresa en la seva Fe. 

Durant un any i mig, cada 

divendres a la tarda han estat 

immersos en un temps de cate-

quesi. Setmana rere setmana 

mitjançant un treball individual, 

grupal, de pregària... han  realit-

zat un procés de recerca, de 

dubte i de Fe per tal de facilitar 

una coneixença personal. 

Es posa punt i seguit a aquest  

camí. Ara, toca continuar-lo de 

forma individual, però amb la 

confiança d’una comunitat que 

ens acompanya, vetlla i prega.  

Endavant!!! 

E 
l passat dissabte 04 de 

maig van tenir lloc les Con-

firmacions 2019 a la nostra 

Parròquia. 

Vuit joves de la comunitat 

MAG+S Lleida, conjuntament 

amb un grup del Col·legi Maris-

tes Montserrat, van rebre el Sa-

grament de la Confirmació. Un 

compromís a continuar un camí 

que van iniciar els seus familiars i 

SAGRAMENT DE LA CONFIRMACIÓ A SANT IGNASI 

Misses diumenges i festius:  10:00 h (castellà) 

  11:30 h (missa d’infants), 13:00 h, 20:30 h 

Missa de vigílies de festa:  20:00 h     

Missa de feiners:  20:00 h 

Confessions:  Dilluns: de 18:15 a 19:00 h   

  Dijous: de 18:15 h a 20:00 h 

Atenció personalitzada:  

 De dilluns a divendres, de 18:00 h a 20:45 h  

(Cal concertar visita amb el P. Ramon Ribas) 

HORARI PARROQUIAL:  
Despatx parroquial  

(certificats, expedients matrimonials, 

sol·licituds de batejos, comptabilitat):  

 Dimarts: de 18:15 h a 20:00 h 

Secretaria (informació, acolliment...)  

 De dilluns a divendres: de 18:00 h a 21:00 h 

Adreça:   

 Plaça Espanya 4, 25002 LLEIDA  -  973 271099 

 

Web: http://www.stignasi-lleida.org   Correu: secretaria@stignasi-lleida.org  

http://www.stignasi-lleida.org
mailto:secretaria@stignasi-lleida.org
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E 
n la nova convocatòria 

d'un matí de recés obert a 

tothom que vam tenir el 4 

de maig, el P. David Guindulain, 

s.j. va proposar als assistents una 

experiència de trobada amb 

Jesús amb el títol "El miracle de 

l'encontre" 

Per a la pregària personal va 

proposar l'itinerari següent: 

• Una primera part de composi-

ció de lloc, és a dir, amb l'aju-

da de la imaginació, fer-se 

present en l'escena que des-

criu el text centrant especial-

ment l'atenció en la percep-

ció de les diverses sensacions 

de la situació descrita en la 

barca, considerar la barca 

com una imatge de l'Església, 

i considerar el desconcert dels 

deixebles en aquella situació 

així com l'actitud de confian-

ça i vacil·lació de Pere. 

• La petició proposada va ser: 

demanar al Pare conèixer el 

Senyor amb tot el meu ésser. 

• Finalment acabar amb un 

col·loqui agraint tot el que se 

m'ha donat en aquesta esto-

na. 

Després de l'estona de pregà-

ria personal es van fer dos grups 

que es van trobar per compartir 

l'experiència. Simultàniament es 

va oferir la possibilitat de com-

partir l'experiència d'una mane-

ra personal amb un acompa-

nyant. Quatre persones van po-

der disposar d'un acompanyant 

personal en aquell moment i tres 

més es van citar per compartir 

l'experiència un altre dia. 

Per finalitzar el recés hi va ha-

ver una última trobada de tots 

els participants, a l'església. A 

través d'una dinàmica amb fo-

tos que es van repartir a tothom, 

es va donar gràcies per tot el bé 

rebut i cadascú va manifestar la 

seva disponibilitat al servei 

col·locant la foto que havia re-

but al voltant d'una imatge de 

Crist situada sobre l'altar. 

En aquesta ocasió, hi va ha-

ver uns 40 assistents que, a tra-

vés de la butlleta que es va pas-

sar al final del matí, van manifes-

tar la seva satisfacció. 

Des de l'equip d'espiritualitat 

de la PAL volem manifestar el 

nostre agraïment a tots els assis-

tents per la bona acollida que 

han tingut els dos matins de re-

cés que hem pogut oferir aquest 

curs. Entenem que la bona aco-

llida que han tingut significa que 

hem sabut trobar una manera 

de donar resposta a una neces-

sitat o inquietud de la comuni-

tat. 

En aquest sentit per al curs 

vinent esperem mantenir l'espai 

obert de pregària dels dijous així 

com oferir nous matins de recés. 

A més també es farà l'oferta d'e-

xercicis en la vida diària. 

MATÍ DE RECÉS - 4 DE MAIG 
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E 
l curs escolar s’acaba i les 

trobades de catequesis 

també, els infants de segon 

ja han celebrat les seves Prime-

res Comunions i els de primer ja 

han començat a conèixer una 

mica més la vida de Jesús i els 

seus somnis per tots nosaltres. 

Com que també s’està apro-

pant el bon temps, vam aprofi-

tar el penúltim dia que ens tro-

bàvem per sortir de la parròquia 

i fer una visita ben especial: vam 

anar a conèixer un monestir de 

clausura! El pare Roger ja feia 

temps que deia  a l’equip de 

catequistes que la parròquia 

tenia un agermanament ben 

curiós i bonic amb el Monestir 

del Sagrat Cor de les Carmelites 

Descalces que es troba a la Ca-

parrella. Com tothom qui hagi 

assistit a missa d’infants sap, 

quan la celebració s’acaba una 

munió d’infants s’apleguen al 

voltant de la porta de la sagristia 

esperant que el pare Roger surti 

a repartir pa d’àngel. Doncs bé, 

aquest pa d’àngel tan desitjat, 

fins ara el feien les germanes 

que viuen en aquest convent! 

La visita va generar una gran 

expectació tan a infants com a 

adults (els familiars poden venir 

a totes les sortides que fem des 

de catequesis), sens dubte era 

tota una descoberta conèixer 

una manera de viure tan dife-

rent a la que habitualment por-

tem. Quan vam arribar al mo-

nestir, el primer que vam desco-

brir és que aquesta expectació 

també era compartida per la 

comunitat que ens va rebre 

amb molta il·lusió de conèixer i 

saber del grup d’infants de ca-

tequesi.  

El primer que ens va sorpren-

dre en trobar-nos-hi va ser que 

les monges de clausura no són 

una espècie d’éssers vius es-

tranys que estan totalment des-

connectats del món. Ben al con-

trari, ens va rebre la meitat de la 

comunitat que hi viu i vam po-

der estar parlant i rient una esto-

na llarga de música, del seu dia 

a dia, del que volen estudiar els 

infants de gran, de què va im-

pulsar les germanes a triar 

aquest estil de vida i, sobretot.. 

de com es fa el pa d’àngel! 

Sens dubte, sortides de la nos-

tra parròquia ajuda a obrir els 

ulls a les realitats de Lleida i de la 

Església i ens va ajudar, a joves i 

EQUIP DE CATEQUISTES 

grans, a treure prejudicis i a sa-

ber sentir-nos més comunitat. 

Des de l’alegria de la cate-

quesi d’infants volem desitjar a 

tota la gent de la parròquia Sant 

Ignasi un molt bon estiu!  

Equip de catequistes 
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cruixit de dents (Mt 8,12) s'han 

d'emmarcar aquí. Seria sem-

blant a l’estratègia de “l’home 

del sac”: no és la forma més 

adequada d’educar infants, 

però tampoc es pot considerar 

violència perquè no pretén da-

nyar. 

La maledicció de la figuera 

(B) (Mc 11,12-14.20-26 i Mt 21,18-

22) és un altre text polèmic. Lle-

git literalment no té sentit: arbi-

tràriament el Mestre maleiria un 

arbre per no donar fruit precisa-

ment durant l'estació de l’any 

que no en donava (Mc 11,13). 

Només llegit en el seu context 

de purificació del Temple (comú 

en Mc i Mt) es comprèn el signifi-

cat teològic: el poble d'Israel 

(figuera de la que s'esperen 

fruits) és de fet estèril. Aquesta 

interpretació metafòrica i profè-

tica és l’única que encaixa per-

fectament amb tots els detalls, i 

exclou la idea d’un Jesús que es 

dedica a maleir éssers vius. 

Elevant una mica l’aparent 

violència, la sentència sobre 

cremar la terra (C) (Mt 10,34-36; 

Lc 12,49-53) sol ser utilitzada per 

acusar Jesús de violent. Lluc en-

capçala el text amb el desig de 

Jesús de cremar la terra: el foc 

és el símbol de la purificació i 

transformació radical, i es posa 

en relació amb el baptisme 

(v.50): també en Lc Joan Baptis-

ta posa en relació foc i baptis-

me (Lc 3,16). El contrast pau-

divisió (en Mateu pau-espasa) 

que segueix fa referència a la 

trista realitat de les primeres co-

munitats: optar per Jesús enfron-

ta els familiars. Però Mt i Lc asse-

guren amb el text que això ja 

era previst per ell. El fragment no 

parla d’intencions literals d’un 

piròman, sinó d’una realitat: el 

Regne de Déu no deixa indife-

L 
a fe cristiana considera 

que Jesucrist és la màxima 

revelació de Déu. Sent així, 

una anàlisi a fons dels Evangelis, 

testimonis dels que van conviure 

amb ell a la Terra, ens hauria de 

confirmar definitivament si Déu 

és violent o no violent.  

Recordem ràpidament alguns 

passatges significatius: Jesús es 

barreja entre la multitud pobra i 

malalta per recuperar, perdonar 

i sanar-los de mals esperits (Mc 

2,1-12); en el Sermó de la Munta-

nya proposa maneres de resistir 

no violentament al malvat (Mt 

5,38-41), i d'estimar els enemics 

(Mt 5,43-48); quan troba Zaqueu 

(Lc 19,1-10), li toca el cor i el re-

cupera; salva una dona adúlte-

ra i la perdona (Jn 8,1-11); entra 

a Jerusalem muntat en un ase 

(Mt 21,1-11) símbol de la pau; a 

la creu demana al Pare que per-

doni als seus botxins (Lc 23,34) i 

no torna cap violència, ni quan li 

peguen després de parlar (Jn 

18,22)... En les seves opcions Je-

sús, doncs, rebutja íntegrament 

la violència. Tot i així, uns pocs 

textos polèmics normalment ge-

neren dubtes als creients i, fins i 

tot, han servit als cristians per 

justificar un Jesús violent. Fona-

mentalment són els següents: 

En primer lloc, les amenaces 

per a la conversió (A), que cal 

entendre-les dins d'un gènere 

l i t e r a r i  d e  c a l a m i t a t s 

“pedagògiques” que escanda-

litzaven l’oient mostrant terribles 

conseqüències d’una elecció, 

per tal de persuadir-lo en canvi 

cap al camí correcte. Paraules 

dures com la mola de molí al 

coll (Mc 9,42); o bé els plors i el 

DESARMAR ELS INFERNS.  
Practicar la no violència de Jesús, avui * 

a càrrec del P Joan Morera, sj 

“la pregària amb 

el Pare refermà  

Jesús en la no 

 violència” 
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la no violència. 

Finalment, l'acte més emble-

màtic i malinterpretat de supo-

sada violència de Jesús és la 

purificació del Temple, present 

en tots els evangelistes (Mt 21,12-

13; Mc 11,15-17; Lc 19,45-46; Jn 

2, 14-22). Fou un acte històric i 

decisiu per a la seva sentència 

de mort. El Temple era un nego-

ci que comerciava amb la mise-

ricòrdia de Déu: ni el més pobre 

podia ser perdonat si no com-

prava els animals segons la llei i 

els feia sacrificar. Jesús s’indigna 

i protagonitza un acte NO vio-

lent: Mc assegura que no 

“pretenia danyar” (definició de 

violència), perquè va fer fora qui 

venia i qui comprava (aquest 

últim sense culpa!), i bloquejava 

el pas dels atuells. Però el punt 

més controvertit sol ser el flagell 

de cordes, instrument que no-

més apareix en Jn: el grec origi-

nal no diu “els expulsà tots, junt 

amb ovelles i bous” com a ve-

rent, transforma o divideix. 

Un text molt més compactat 

amb la passió és el de comprar 

una espasa (D) (Lc 22,35-51), 

només en Lluc. L’última paraula 

“Prou!” és ambigua: pot signifi-

car "prou, no heu entès res", o 

també "n'hi ha prou amb dues 

espases". Però pensem: cap dels 

11 apòstols que moriren màrtirs 

va defensar-se violentament i 

haurien après del Mestre a de-

fensar-se amb les armes? Es con-

tradiria arbitràriament Jesús res-

pecte Lc 9 amb bossa i sarró? 

Només la interpretació de “prou, 

no heu entès res” té sentit, ente-

nent-ho metafòricament: Jesús 

prepara als seus deixebles per al 

moment on tots els recursos 

s'han de posar en joc pel perill 

que ve. Just després a Getsema-

ní, tots els evangelistes expliquen 

com Jesús rebutja la violència 

censurant l’atac a l’orella del 

criat: es confirma que la pregà-

ria amb el Pare refermà Jesús en 

gades apareix traduït, sinó “els 

expulsar tots, tant ovelles com 

bous”: el tots no són persones, i 

el fuet només és per moure ani-

mals grans. Molts arguments 

consoliden aquesta interpreta-

ció sense violència: Jesús pretén 

crear caos (tombant taules dels 

diners que compren i venen l’a-

mor de Déu) amb un acte pro-

vocatiu per sacsejar consciènci-

es i pressionar per una relació 

gratuïta amb Déu, i això és au-

tènticament noviolent. 

Hem vist, per tant, que en 

cap dels passatges ambigus Je-

sús opta per la violència. Veu-

rem a la propera sessió, doncs, 

quina és la seva proposta no 

violenta per als conflictes. 

 

* 2a sessió del Seminari 

"Desarmar els inferns. Practicar 

la no violència de Jesús, avui" 

de Cristianisme i Justícia  

(29-03-2019) 
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E 
s habitual en ponències, 

homilies i textos l’afirmació 

que Déu no té lloc en la 

cultura actual, centrada en l’he-

donisme, el consum, l’ambició 

per tenir i la confiança en els 

avenços científics. Déu no sem-

bla necessari si el reduïm a una 

font de seguretat quan els di-

ners, la sanitat, les assegurances 

i l’Estat ja ens en donen prou. La 

racionalitat, el pensament posi-

tiu, considerades màxima ex-

pressió del desenvolupament 

humà, per a molts no arriben a 

abastar la fe. Això fa que no es 

trobi sentit al creure. Davant 

d’aquests raonaments, sacer-

dots i determinats experts 

menystenen els que no viuen el 

do de la fe. Enraonen amb certa 

superioritat moral, des de l’aprio-

ri de considerar «pobres» les per-

sones que es deixen portar per 

les tendències «mundanes», per 

la racionalitat com a dimensió 

màxima de l’ésser humà, i com 

a conseqüència s’allunyen de 

Déu! 

Pere Codina, cmf, en l’article 

«Els nostres fills no segueixen...», 

publicat al número 558 d’El Pre-

gó, es refereix a la coneguda 

expressió de Karl Rahner: «El cris-

tià del futur o serà místic, perquè 

haurà experimentat la fe, o no 

serà cristià.» Viure l’espiritualitat 

és la base per poder interioritzar, 

en la vida quotidiana, la propos-

ta de l’Evangeli. És a partir d’a-

quest convenciment que Codi-

na explica el que anomena 

«hummus religiós» o «ambient 

religiós generalitzat» on la fe ma-

dura amb facilitat i que, malau-

radament, són «substrats» poc 

habituals actualment als nostres 

entorns. És llavors quan l’autor 

ens suscita la pregunta de si la 

responsabilitat del distancia-

ment de la fe és dels pares, dels 

educadors, del materialisme dels 

fills o és la conseqüència d’un 

entorn on les llavors no poden 

germinar. Sense el mínim 

«humus» és molt difícil que arreli 

la vida. Cal ser més humil quan 

responsabilitzem les persones de 

la secularització en què viuen. 

Evitem jutjar els que tenen po-

ques oportunitats d’interioritzar 

la fe i, en tot cas, procurem fer 

les nostres modestes aportacions 

per afavorir «l’ambient religiós» 

on pugui «germinar» la fe. 

Josep Oriol Pujol I Humet 
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