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A 
quest estiu, desempolsant molts papers, hem trobat una 

carta del P. Arrupe dirigida al P. Joan Canet* i que publi-

quem dins d’aquest “TRUC” en motiu, fa quaranta anys, de 

la inauguració dels locals parroquials. La carta, llegida avui, conti-

nua essent molt inspiradora. Us en comparteixo quatre flashos. 

Des de 1603.  

La carta menciona que la presència dels jesuïtes a Lleida es re-

munta a principis del s. XVII. Això és interessant perquè avui no es 

conserva cap de les obres creades en aquell temps. Ens ve a dir que 

la missió que portem a terme tant la Parròquia, com Arrels, el Claver, 

la CVX, les comunitats... és prèvia a les obres, i comuna.  

En aquella terra de sant Pere Claver.  

Arrupe no diu “Lleida” sinó que es refereix a la terra de sant Pere 

Claver fent referència a la manera com vol que continuem estant: 

al costat dels més necessitats. La presència de la companyia de 

Jesús no es pot desvincular del compromís social. 

Una salutació a tots els fidels.  

Avui en diríem missió com-

partida, una missió jesuïta no 

exclusiva dels religiosos, sinó de 

la inseparable unió laics-i-

religiosos i en comunió amb 

l’Església local de Lleida. 

A seguir ajudant, d’una 

manera nova, a la forma-

ció i el creixement espi-

ritual.  

Arrupe parla sempre de la 

novetat. Ens quedem també 

amb això, en ser creatius per 

continuar ajudant-nos a créixer 

com a bons cristians. 

PARRÒQUIA DE SANT IGNASI DE LOIOLA—LLEIDA GENER 2019 
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 CARTA DEL PARE ARRUPE A LA COMUNITAT DE SANT IGNASI 

9 de julio de 1978 

 

R.P. Joan Canet, S.J. 

Avda. Alcalde Areny, 8, 9è 

LERIDA 

 

 

 

Querido P. Superior 

Según he podido informarme, el próximo 30 de julio, víspera de 

la fiesta de San Ignacio de Loyola, el Sr. Obispo de Lérida, Dr. Ma-

lla, inaugurará el templo y los nuevos locales de la Parroquia de 

San Ignacio de esa Ciudad. 

 

Es para mí motivo de gran alegría saber que la Compañía de Je-

sús se ha esforzado en trabajar apostólicamente en esa tierra de 

San Pedro Claver desde 1603, y que ahora se dispone, con renovado 

espíritu de colaboración, a seguir ayudando de una manera nueva en 

la formación y crecimiento espiritual de los fieles por medio de la 

diversas actividades parroquiales. Creo que el nuevo templo y los 

nuevos locales brindados por la Compañía son expresión de nuestro 

renovado interés de servicio en la Iglesia leridana. 

 

Como religiosos en la Iglesia y para la Iglesia, me alegra pen-

sar que los "Criterios directivos sobre las relaciones entre los 

Obispos y religiosos en la Iglesia", publicados precisamente hoy por 

la Santa Sede, van a tener feliz cumplimiento práctico también en 

esa nueva parroquia. 

 

Le ruego comunique al Sr. Obispo mis sentimientos de afecto y 

gratitud. Y mi cordial saludo también para Vds, los componentes de 

la Comunidad, y para todos los fieles a su cuidado. Que el Señor 

bendiga ampliamente todos sus proyectos y trabajos por Él. 

 

Afectísimo en Jesucristo, 

 

Pedro Arrupe, S.J. 
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tarà l’imprès per signar el doble 

consentiment a fi i efecte que 

puguin formar part de la base 

de dades de la comunitat i re-

bre correctament tots els e-

mails. 

Un consell on també hem va-

lorat les activitats fetes durant el 

període d’Advent i Nadal. Així 

doncs, per part de l’esplai s'ha 

introduït la novetat de fer 3 dies 

de Colònies d’hivern, en lloc del 

casal de Nadal. Segons el seu 

representant, ha estat una expe-

riència molt positiva i satisfactò-

ria.  

D’altra banda es destaca la 

gran afluència d’assistents a la 

Missa del Gall i l’èxit de partici-

pació a la Missa del Pollet, el 24 

de desembre, destinada als in-

fants més petits de la nostra co-

munitat, atès que la missa del 

gall és massa tard per a ells. 

El rector informa que el Sr. 

Bisbe realitzarà una visita pasto-

ral la setmana del 4 de febrer i, 

demana que entre tots, inten-

tem programar les diferents tro-

bades i activitats amb membres 

de la comunitat per tal que el Sr. 

Bisbe pugui visitar tots els grups i 

Arrels.  

Finalitzem el Consell amb un 

recordatori de les activitats pre-

vistes per al diumenge 20 de fe-

brer, amb motiu del 41 aniversari 

de la parròquia. Acabem amb 

la  pregàr ia  de comiat 

“Comunitat i al Cor”. 

Consell Pastoral Parroquial 

D 
emanem a Déu que la 

seva llum ens il·lumini per 

dur a terme la nostra tas-

ca i les activitats que es realitzen 

a la nostra comunitat i preguem 

per tots els malalts i aquells que 

han estat intervinguts; iniciem 

així el Consell Parroquial d’a-

quest mes de gener.  

Un consell on hem tractat la 

qüestió de la protecció de da-

des en el tema de l’enviament 

de correus electrònics, en la 

qual s’estableix la necessitat de 

prestar per part del destinatari 

del correu un doble consenti-

ment a fi de tenir-lo correcta-

ment a la base de dades, per la 

qual cosa, el responsable de 

cada grup comunicarà als seus 

membres aquest tema i els facili-

CONSELL PASTORAL 

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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Podríem dir que amb l’escola 

d’alfabetització i de llengües per 

a immigrants, la comunitat cristi-

ana de Sant Ignasi vol realitzar 

d’alguna manera aquest pro-

grama: 

Acollim per protegir i promoure.  

Les portes de la parròquia 

s’obren per acollir, en primer 

lloc, mares marroquines que, 

amb les seves faldilles fins els 

peus i els seus xadors al cap, do-

nen una aire de zoco a l‘atri 

d’entrada. Són les més nombro-

ses. Però també hi venen ucraï-

nesos, pakistanesos, lituans, ca-

merunesos, malians i ivorians, i 

fins a una trentena de nacionali-

tats completen el panorama 

ètnic i cultural que cada dilluns i 

dimecres, a les 10 del matí, es 

barreja amb tota naturalitat. 

Els acollim i al mateix temps 

els protegim de la soledat, de 

l’ostracisme i la xenofòbia que 

troben fàcilment en veïns i en 

polítiques ultra dretanes. Aquí 

troben amistat i calor humà. 

L’escola acull, protegeix i 

també pretén promocionar. Do-

minar la llengua és el primer ins-

trument de promoció. Sense això 

mai no podran trobar treball o 

permís de residència 

Entre tots, hauríem que trobar 

la manera de realitzar aquest 

quart element del programa del 

Papa Francesc: com trobar tre-

ball per a aquests que hem aco-

llit, protegit i promocionat? 

Aquest any, la situació esde-

vé més urgent per la nova línia 

que comencem amb els MENA 

(MEnorsNoAcompanyats). Quan 

compleixin 18 anys, seran deixats 

a si mateixos i serà un greu pro-

blema si no s’integren en el món 

laboral. 

Jesús no va ser acollit a Bet-

lem. Acollim-lo avui en els nos-

tres germans més vulnerables. 

 

Hospitalitat 

HOSPITALITAT... 

A 
quest cap d’any un gru-

pet de joves de l’esplai i 

la Parròquia de Sant Ig-

nasi de Lleida ens hem animat a 

viure l’experiència d’una Troba-

da Europea de Taizé a Madrid, 

un esdeveniment que es realitza 

cada any en una ciutat euro-

pea i que aquest cop ha aple-

gat prop de 15.000 joves per viu-

re uns dies amb les famílies d’a-

collida, participar de les activi-

tats i trobar-se per les tardes per 

pregar conjuntament.    

Desconnexió, és la paraula 

que reflecteix el que hem sentit 

durant aquests dies. Ens ha fasci-

nat la senzillesa amb la qual 

hem estat acollits i com ens han 

obert les seves cases i els seus 

cors de manera totalment gratu-

ïta. La trobada girava al voltant 

del lema de l’Hospitalitat, i nosal-

tres podem dir que n’hem tingut 

experiència directa 

Durant aquests 5 dies a Ma-

drid hem tingut moments per 

pregar, per compartir, per riure 

molt i per explorar la ciutat, però 

sobretot ens quedem amb que 

hem experimentat l'essència de 

Taizé. Ha estat per nosaltres una 

nova manera de veure el món, 

d’obrir la nostra ment i veure 

que hi ha més joves com nosal-

tres, que viuen la fe, i que tot i 

que a vegades ens desanimem, 

aquests dies esdevenen una glo-

pada d’aire fresc, un flaire d’es-

perança. 

TROBADA EUROPEA DE TAIZÉ 

Aquesta experiència ens ha 

fet gaudir, i ens ha ensenyat a 

valorar moltes coses que potser 

fins ara no hem considerat im-

portants. També ens ha servit per 

veure que comença en nosal-

tres la peça de l’engranatge 

que pot ajudar a canviar el 

món, no només des de la fe, 

predicant, sinó des dels fets, i 

que tot i que de vegades fer un 

petit gest ens sembli poc, és la 

suma de petits actes la que 

transforma. 

Ah, i com diria el germà Alois: 

“no oblidem la hospitalitat!” 

 

Joves de la Parròquia  

de Sant Ignasi 
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E 
l passat 2 de gener, enmig 

de les festes nadalenques, 

un grup de nenes i nens de 

l’Esplai acompanyats dels seus 

monitors vam posar rumb cap a 

Andorra. Anàvem a viure les pri-

meres colònies d’hivern de l’es-

plai: una activitat nova d’aquest 

any, pensada per viure des de 

l’esplai, també aquesta època 

tan assenyalada. 

Ens vam dirigir a la casa de 

colònies Aina, a la parròquia de 

Canillo, on compartiríem tres di-

es amb mossèn Ramon, algunes 

famílies d’esquiadors, i sobretot 

la senyora Aina, la mestressa de 

la casa, que ens va rebre i ens 

va acompanyar durant totes les 

colònies. Podríem dir que van ser 

uns dies de trobar coses que no 

teníem previstes, i no trobar-ne 

d’altres que esperàvem amb 

ganes. I és que, tot i ser gener i 

al país dels Pirineus no hi havia ni 

una volva de neu. Estàvem no-

tant en primera persona els 

efectes del canvi climàtic i això 

ens va fer reflexionar molt sobre 

com cuidem el nostre plane-

ta.Vam haver d’adaptar els nos-

tres plans i aprendre que, a ve-

gades, les coses no surten com 

hem previst. 

COLÒNIES D’HIVERN 

I és que a l’esplai sempre tro-

bem una forma de passar-nos-

ho bé. Vam conèixer les nenes i 

els nens dels altres grups de l’es-

plai, amb qui normalment no 

podem compartir les activitats 

dels dissabtes, vam superar llargs 

viatges de quatre hores en auto-

car, vam retrobar l’Estel amb el 

seu avet, vam perdre la por a 

dormir en lliteres de tres pisos, 

vam compartir apadrinament 

amb un nen o nena més gran o 

més petit, i vam aprendre que el 

joc més senzill ens ho pot fer pas-

sar pipa si juguem junts. I és que, 

com diu el nostre himne, ni la 

pluja ni el vent, ni la neu (ni la 

falta de neu) ens poden aturar! 

Esplai de Sant Ignasi 
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ció, per compartir l'experiència que ens han expli-

catels joves que van anar a Madrid. 

Aquest és el lema de la carta de Taizé per al 2019, 

que signa el germà Alois. La reproduïm a continua-

cristians de diferents Esglésies, 

com els creients d’altres religions 

i els no creients. Enmig de les 

dificultats actuals, quan sembla 

que sovint la desconfiança 

guanya terreny, ¿tindrem, tots 

junts, el coratge de viure 

l’hospitalitat i, per tant, fer 

créixer la confiança? 

 

Primera proposta: Descobrim en 

Déu la font de l’hospitalitat 

Des del començament de 

l’univers, Déu treballa miste-

riosament. Aquesta convicció 

està en el cor dels relats poètics 

de la creació al començament 

de la Bíblia. El que Déu porta a 

l’existència, Ell ho mira i ho 

beneeix: veu la bondat de tota 

la creació. Tot l’univers és 

profundament estimat per Déu. 

A vegades entenem tan poc de 

Déu, però nosaltres podem 

a v a n ç a r  a m b  a q u e s t a 

confiança: ell desitja la nostra 

felicitat, ell ens acull a tots, sense 

cap condició prèvia. Déu 

mateix és la font de l’hospitalitat. 

Més encara, a través de Crist, 

Déu ha arribat a esdevenir un 

de nosaltres, per conduir i acollir 

la humanitat prop d’Ell. Aquesta 

hospitalitat de Déu respecte a 

nosaltres toca les profunditat de 

l’ànima: va més enllà i desborda 

totes les fronteres humanes. 

• Davant dels perills que pesen 

sobre el nostre temps, som 

presos pel desànim? Per 

mantenir viva l’esperança, 

exercitem el nostre esperit de 

sorpresa: portem al nostre 

voltant una mirada que 

discerneix el que pot ser 

admirat. 

• Sols o amb altres, llegim la 

Bíblia, començant pels 

Evangelis que narren la 

història de Jesús. Potser no ho 

comprenguem t ot  de 

seguida, de vegades serà 

necessària una aportació de 

coneixements. Anar junts a la 

Bíblia com a una font que ens 

fa créixer en la confiança en 

Déu. 

El fill que havia marxat va 

tornar i «se n’anà a trobar el seu 

pare. Encara era lluny, que el 

seu pare el veié i es commogué, 

corregué a tirar-se-li al coll i el 

besà.» (Lc 15,20) 

• Aquesta paràbola narrada 

en Lluc 15,11-32, què 

m’ensenya sobre l’hospitalitat 

de Déu? 

 

Segona proposta: Estem atents a 

la presència de Crist en les nos-

tres vides 

Si Déu ens fa el do de la seva 

hospitalitat, amb la nostra 

resposta lliure ella esdevé una 

veritable comunió amb ell. A 

través de Jesús, sabem que Déu 

és amor: ell ens ofereix la seva 

amistat. Humilment, Cr ist 

s’acosta a la nostra porta i hi 

truca. Com un pobre, confia i 

espera a canvi la nostra 

hospitalitat. Si algú li obre la 

porta, ell entrarà. 

Amb una pregària ben 

simple, li donem accés al nostre 

cor. Així, fins i tot quan sentim 

molt poc la seva presència, Crist 

ve a habitar en nosaltres. 

• Pregar en una església, fins i 

tot un breu moment; guardar 

un temps gratuït, a la tarda o 

al matí, per confiar la nostra 

jornada a Déu... heus aquí el 

q u e  e n s  c o n s t r u e i x 

interiorment, en el temps. 

Recordar la presència de 

Crist també ens allibera de les 

nostres pors –la por d’altres 

persones, el temor de no ser a 

l’alçada, la inquietud davant 

d’un futur incert. 

«No us oblideu de practicar 

l’hospitalitat; gràcies a ella, al-

guns, sense saber-ho, van acollir 

àngels.» 

(Hebreus 13,2) 

 

C 
om un fil conductor de 

les trobades de joves, el 

pelegrinatge de confi-

ança, iniciat a Taizé ja fa diver-

ses dècades, continua avui en 

tots els continents. En cada una 

d’aquestes trobades, l’experièn-

cia de l’hospitalitat és una de les 

que més marquen, tant als joves 

que hi participen com a aquells 

que obren la seva porta. 

L’agost passat, vam mesurar 

una vegada més el valor de 

l’hospitalitat a Hong Kong, 

durant una trobada de joves de 

molts països d’Àsia i d’altres 

països, inclosos de països que 

han estat en conflicte entre ells, i 

per als quals les ferides de la 

història demanen una guarició. 

Entre aquests joves, 700 

provenien de diverses províncies 

de la Xina continental. La 

presència de joves de tants 

països i la seva acollida en les 

famílies de Hong Kong han estat 

un signe d’esperança. Sovint en 

petites minories en les societats 

en ràpida transformació, els 

joves cristians asiàtics busquen 

extreure la seva força de la fe 

en Crist i en la fraternitat en 

l’Església. 

A partir de la trobada 

europea de Madrid i al llarg de 

l’any 2019, a Taizé, a Beirut, a 

Ciutat del Cap i a altres llocs, 

a p r o f u n d i r e m  d i v e r s e s 

dimensions de l’hospitalitat. Les 

propostes que segueixen estan 

arrelades en la fe, conviden els 

cristians a descobrir en Déu la 

font de l’hospitalitat. Aquesta 

ens porta a qüestionar la imatge 

que ens fem de Déu: ell mai no 

exclou, ell acull cada un. 

Amb els meus germans, 

veiem que l’experiència de 

l’hospitalitat implica tant els 

NO OBLIDEM L’HOSPITALITAT! 
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mateixos, transforma de mica en 

mica el que en nosaltres i al 

nostre voltant s’oposa a la vida. 

• Per descobrir els nostres dons i 

acceptar els nostres límits, 

busquem una persona de 

confiança que ens escolti 

amb bondat, que ens ajudi a 

créixer en la vida i en la fe. 

• En la nostra pregària, 

guardem un lloc a la lloança. 

Ella unifica la nostra exis-

tència. La pregària cantada 

junts és irreemplaçable, 

continua després ressonant 

en els nostres cors. 

«Veniu a mi tots els qui esteu 

cansats i afeixugats, i jo us faré 

reposar. Accepteu el meu jou i 

feu-vos deixebles meus, que sóc 

mansuet i humil de cor, i la 

vostra ànima trobarà repòs, 

perquè el meu jou és suau, i la 

meva càrrega, lleugera» (Mateu 

11,28-30) 

• De quina càrrega i de quin 

repòs parla Jesús? Què puc 

aprendre posant-me en la 

seva escola? 

 

Quarta proposta: Trobem en l’Es-

glésia un lloc d’amistat 

Per compartir amb altres la 

nostra confiança en Déu, 

necessitem llocs on trobar no 

només alguns amics ben 

coneguts sinó una amistat que 

Crist ressuscitat diu: «Mira, soc 

a la porta i truco. Si algú escolta 

la meva veu i obre la porta, 

entraré a casa seva i soparé 

amb ell, i ell amb mi» (Apocalipsi 

3,20) 

Què m’ajuda a escoltar Crist? 

Què significa per a mi «obrir-li la 

porta»? 

 

Tercera proposta: Acollim els 

nostres dons i també els nostres 

límits 

Déu ho acull tot de nosaltres; 

nosaltres podem al nostre torn 

acceptar-nos a nosaltres 

mateixos, tal com som. Aquí 

comença el camí de la guarició 

que tots necessitem. 

Lloem Déu pels nostres dons. 

Acollim també les nostres 

fragilitats com una porta a 

través de la qual Déu entra en 

nosaltres. Per acompanyar-nos 

més enllà, per portar-nos a un 

canvi de vida, ell espera que 

primer siguem acollidors envers 

nosaltres mateixos. L’acceptació 

dels nostres límits no ens fa 

passius davant les injustícies, la 

violència, l’explotació dels éssers 

humans. Al contrari, acceptar els 

nostres límits ens pot donar la 

força per lluitar amb un cor 

reconciliat. 

L’Esperit Sant, foc amagat en 

el més íntim de nosaltres 

s’estengui a aquells que són 

diferents de nosaltres. 

Les parròquies i les comunitats 

locals tenen la vocació de reunir 

una diversitat de generacions i 

d’orígens socials o culturals. Hi 

ha un tresor d’amistat, de 

vegades massa amagat, a fer 

fructificar. Si cada Església local 

fos com una família acollidora, 

on nosaltres podem ser nosaltres 

mateixos, amb els nostres dubtes 

i les nostres preguntes, sense 

temor de ser jutjats... 

L’Església és troba allà on 

bufa l’Esperit Sant, arreu on 

resplendeix l’amistat de Crist. En 

alguns països del Sud, petites 

comunitats eclesials de base 

assumeixen un gran compromís 

pels altres, en el seu barri o en el 

seu poble. Seran una font 

d’inspiració en altres països? 

• Retrobem-nos amb altres 

regularment, en la pregària i 

el compartir, però també 

recolzem la vida de la 

comunitat cristiana més gran 

que hi ha en la nostra ciutat o 

el nostre poble. El nostre petit 

grup estarà atent, per 

exemple, als qui venen a la 

celebració dominical sense 

conèixer-hi ningú? 

• Crist vol reunir en una sola 

comunió tots aquells que 

l’estimen i el segueixen, més 
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la seva manera, no a la nostra. 

• Esdevinguem dones i homes 

d’acollida, prenent temps per 

escoltar algú, convidant-lo a 

la nostra taula, apropant-nos 

a  u n a  p e r s o n a 

desemparada, tenint una 

paraula amable per als qui 

ens trobem... 

• Davant el gran desafiament 

plantejat per les migracions, 

cerquem com l’hospitalitat 

pot esdevenir una oportunitat 

no només per a aquells que 

són acollits, sinó també per 

als qui acullen. Les trobades 

de persona a persona són 

indispensables: escoltar la 

història d’un migrant, d’un 

refugiat. Trobar els qui venen 

d’altres llocs també ens 

permetrà comprendre millor 

les nostres arrels i aprofundir la 

nostra identitat. 

• Tinguem cura de la terra. 

Aquest meravellós planeta és 

la nostra casa comuna. 

Custodiem-la hospitalària, 

també per a les generacions 

futures. Revisem la nostra 

enllà de les seves pertinences 

confessionals. L’hospitalitat 

compartida és un camí 

d’unitat. Convidem amb més 

freqüència a una pregària 

comuna els qui ens envolten i 

que expressen la seva fe 

d’una manera diferent. 

A la creu, just abans de morir, 

Jesús va veure la seva mare i, al 

seu costat, el deixeble que 

estimava. «Digué a la seva 

mare: “Dona, aquí tens el teu 

fill.” Després digué al deixeble: 

“Aquí tens la teva mare.” I 

d’aleshores ençà, el deixeble la 

va acollir a casa seva.» (Joan 

19,25-27) 

• Al peu de la creu, una nova 

família neix de la voluntat 

mateixa de Jesús. Com viure 

avui aquesta fraternitat? 

 

Cinquena proposta: Exercim una 

hospitalitat generosa 

L’hospitalitat de Déu respecte 

a nosaltres és una crida: rebem 

els altres, no com ens agradaria 

que fossin, sinó com són; 

acceptem ser acollits per ells a 

forma de vida, fem tot el 

p o s s i b l e  p e r  a t u r a r 

l’explotació desconsiderada 

dels recursos, lluitem contra 

les diverses formes de 

contaminació i la disminució 

de la biodiversitat. Sent 

solidaris amb la creació, 

descobrirem la joia que se’n 

deriva. 

Jesús diu: «Tot allò que fèieu a 

un d’aquests germans meus més 

petits, m’ho fèieu a mi.» (Mateu 

25,40) 

 

«Sempre us he mostrat que 

convé de treballar per no 

escandal i t zar  e l s  febles, 

recordant les paraules de Jesús, 

el Senyor, quan digué: “Fa més 

feliç donar que rebre”.» (Fets 

20,35) 

• Quan ja he fet l’experiència 

que hi ha felicitat en donar? 

• Sóc conscient que també jo 

he de rebre alguna cosa dels 

altres? 

Segon Seminari de Cristianisme i Justícia: 

POLÍTICA I ESPIRITUALITAT 
 

25 de gener:  

 

L’Art del govern a les cartes de sant Ignasi,  
a càrrec de Llorenç Puig, jesuïta.  

Llicenciat en teologia.  

Delegat dels jesuïtes de Catalunya. 

 

1 de febrer:  

 

Mullar-se en els afers mundans,  
a càrrec de. Santi Torres,  

responsable publicacions CJ.  

Màster en ciència política UPF. 

 

8 de febrer:  

 

Buscar i trobar Déu en la política?  
a càrrec de Josep M Rambla,  

jesuïta. Teòleg, i especialista en espiritualitat ignasiana. 
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als altres a la feina o allà on si-

guin, i saben parlar amb els al-

tres, cadascú amb la seva ma-

nera de viure, portant i manifes-

tant l'alegria de l'Evangeli, amb 

un do personal diferent. 

També hi ha gent al CVX, n'hi 

ha altres que acompanyen als 

joves i d'altres en molts altres 

llocs… És a dir, un mateix Esperit 

amb dons molt diferents. Això és 

una comunitat i aquesta és la 

comunitat de Sant Ignasi de Llei-

da. 

Però la Comunitat no està 

sola, perquè Déu s'ha enamorat 

d'aquesta comunitat. I fem el 

que fem, tant si ens en sortim 

millor o pitjor, Ell farà camí amb 

nosaltres.  

Però no podem caure en el 

cofoisme de ser molt bona gent. 

I com a les bodes de Canaà, 

ens cal preguntar quin "vi" tenim 

a les tenalles de la nostra comu-

nitat per oferir a la gent de Llei-

da i a la del nostre voltant.  

I, encara ens cal fer una altra 

pregunta: Totes les tenalles de la 

comunitat estan plenes?  Quin 

"vi" encara ens manca per ser el 

millor "vi" per servir als altres?  La 

resposta ens porta a la humilitat i 

a sentir que ens cal continuar 

avançant com a Comunitat. 

Equip de Comunicació 

A 
l'eucaristia del diumen-

ge 20 de gener es va fer 

una reflexió sobre la co-

munitat de sant Ignasi. Coinci-

dint amb la celebració de l'ani-

versari de la Parròquia, l'Església 

pregava per la unitat dels cristi-

ans. I el Roger ens va fer notar 

que a la comunitat tenim un 

mateix Esperit que ens manté 

units, però amb dons molt dife-

rents. És a dir, a la Comunitat de 

Sant Ignasi, juntament amb totes 

les altres branques de la PAL de 

Lleida, compartim una mateixa 

manera d'entendre aquest Jesús 

a l'estil ignasià. I això vol dir que 

tenim una mirada atenta a la 

realitat, una sensibilitat per com-

moure'ns respecte a aquesta 

realitat i per no conformar-nos a 

estar quiets, sinó que ens porta a 

actuar, transformar i denunciar. 

Aquest mateix Esperit, doncs, 

ens fa fer coses diverses i que 

valen molt la pena. Per exem-

ple, educant els petits, en el 

col·legi Claver i en altres centres 

de Lleida, on es manifesta el do 

de l'educació, perquè allí es fan 

seus els valors de Jesús i els trans-

meten als joves perquè ells tam-

bé continuïn amb aquest cor 

commovedor . 

O bé, amb aquest mateix Es-

perit, n'hi ha que tenen el do de 

fer miracles. Arrels fa miracles 

quan les persones s'acosten a 

algú, que potser  passaria inad-

vertida, i que al cap d'un temps 

d'estar amb nosaltres esdevé 

una persona que recupera tota 

la dignitat que havia perdut. Ai-

xò és un miracle. 

També hi ha a la comunitat 

persones que tenen el do de 

curar. No es refereix només als 

qui ho fan de manera professio-

nal, sinó aquells que s'acosten 

"SOM MOLT BONA GENT"  
o el sentit de la Comunitat de Sant Ignasi  
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D 
urant aquestes festes 

segurament haureu vist 

un arbre de Nadal al 

vestíbul de la Parròquia. Abans 

de començar les festes estava 

decorat amb unes boles de co-

lor vermell i, a poc a poc, han 

anat canviant a color plata. 

Aquest procés s’ha degut a 

un punt d’unió creat entre dues 

persones que, probablement, no 

es coneixen: els i les alumnes 

ass i s tent s  a  les  c lasses 

d’Alfabetització i la comunitat 

de la Parròquia. 

Abans de finalitzar les classes 

per vacances de Nadal els 

alumnes van decorar l’arbre 

amb boles de color vermell que 

tenien escrit un bon propòsit per 

a una altra persona. Tothom qui 

volia podia agafar una bola 

vermella amb la condició de 

deixar-ne una altra de color 

plata amb un altre bon propòsit. 

Finalment, aquestes boles 

platejades amb els propòsits de 

la comunitat van ser rebudes 

pels alumnes un cop es van 

reincorporar a les classes, 

passades les vacances. 

Una altra activitat va ser la 

realització d’un mural per part 

dels més joves del Projecte 

d'Hospitalitat (Guarderia i 

Català per a joves). Es van 

pintar les mans i van deixar la 

seva empremta en un mural, 

desitjant Bon Nadal a tothom. 

Moltes gràcies a tots i totes 

qui ho heu fet possible! 

INTERCANVI "ALFABETITZACIÓ - COMUNITAT" 


