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un model patriarcal, excloent la 

dona de molts hàbits de govern. 

Volem canviar... 

I volem canviar-nos. Volem 

també reorientar-nos cap a estils 

de vida cada cop més justos, 

fraterns, caritatius. Ens inspiren 

persones com Mn. Pere 

Casaldàliga, que recentment ha 

fet 90 anys. La seva manera de 

viure ens porta a voler canviar 

personalment i socialment, 

orientant-nos cap a Jesús, a 

voler continuar construint llocs 

bons per a tothom. 

I ara és el temps de canviar. 

La Quaresma pot ser un bon 

moment per revisar on som i cap 

a on volem avançar. La 

Quaresma pot  se r  una 

oportunitat per veure quins 

canvis he de fer i quins canvis 

hem de fer com a família i com 

a comunitat per dur una vida 

més a l’estil de Jesús. 

P. Roger Torres 
Rector 
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E 
ls més joves ens conviden 

a canviar, però ens convi-

den a canviar perquè han 

après d’alguns savis més grans, 

que la vida és moviment. Hi ha 

persones que, per la seva visió, 

pels seus aprenentatges ens 

senyalen horitzons nous i engres-

cadors. Hi ha persones, també, 

que davant l’anunci de nous 

horitzons no només es neguen a 

avançar, sinó que profetitzen 

calamitats i bloquegen qualse-

vol temptativa d’avenç. Però, 

canviar, per a què? 

Volem canviar l’estil de vida 

basat en el consum, que tot i ser 

plaent sabem que no ens porta 

a la felicitat i a més a més 

genera injustícia social i 

climàtica. Volem canviar models 

d e  n e g o c i  b a s a t s  e n 

l’especulació, provocant una 

emergència habitacional a les 

nostres ciutats. Volem canviar 

models de gestió dins de 

l’Església, que encara es mou en 

mailto:secretaria@stignasi-lleida.org
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 TRANSFORMAR L’ESGLÉSIA I LA SOCIETAT EN FEMENÍ 
violència com un mecanisme 

fruit d’un patró familiar de 

subordinació i de no qüestionar-

se les imposicions masculines. La 

primera gran violència de la 

qual és víctima la dona 

comença en l’educació. 

Aquesta se suma a l’esmentada 

“feminització de la pobresa”, 

com passa en els països 

empobrits d’Amèrica Llatina." 

Tot i així, hi ha nombrosos 

exemples de dones que, des de 

la seva activitat, han reivindicat 

la injustícia i la violència 
estructural contra la dona. Des 
de llur maternitat, des del camp 
de l’art, la lluita social... Són 

també moltes les dones que han 

mostrat que es pot passar de 

l’esfera privada a l’esfera 

pública per tenir un impacte 

que ajudi a conscienciar i 

transformar. 

Aquesta visió patriarcal del 

món també ha tenyit la nostra 

espiritualitat i religió i, per tant, 

també la nostra concepció de 

qui és Déu. Per això també cal 

posar de manifest el paper 

d’algunes dones que han fet 

teologia feminista. Una d’elles, 

Elisabeth A. Johnson sosté que, a 

l’Església, l’esmentada exclusió 

es produeix en tots els camps: 

“credos eclesials, doctrines, 

oracions, sistemes teològics i 

litúrgics, patrons espirituals i, 

també, visions de la missió, 

l’ordre, el lideratge i la disciplina 

de l’Església.” 

Jesús, a l’Evangeli, no només 

es mostra sensible i proper a la 

dona, sinó que té entre elles un 

grup de seguidores (Mc 15, 41). 

Una  p rox imi t at  que es 

escandalosa en molts casos (Jn 

4, 27; Lc 7, 39; ...). 

• Quins referents femenins 

tenim en la vida? En el camp 

social, cultural, espiritual, 

científic, artístic... 

• Com ha estat la nostra 

educació, treball, relacions 

socials, domèstiques entre 

homes i dones? 

• En aquest moment present, 

sembla que estiguem albirant 

un canvi en moltes coses que 

fins ara s'havien viscut com 

normals (crisi del clima, 

masclisme...) Com definiries el 

moment present? 

 

Jutjar 
Hem citat com Jesús és 

pròxim a les dones. El seu tracte 

e l  p od r í em t r act a r  de 

revolucionari pel que fa al seu 

temps. Un tracte que alguns 

cops desperta menyspreu cap a 

Jesús; que demana atreviment 

per part de Jesús; que transmet 

una sensibilitat especial; o bé 

com Jesús posa les dones com a 

exemple. 

• la guarició de la filla de Zaire 

Mt 9, 25 

• la dones que se li atansen per 

ser guarides Mt 9, 20 

• les que necessiten ser 

perdonades Jn 8, 11 

• la viuda pobra Mc 12, 42 

• l’amistat amb elles, casa de 

Marta i Maria Lc 10, 38 

Però més enllà de la relació 

M 
olts cops ens hem pre-

guntat, quina imatge 

donem a una nena pe-

tita de quin pot ser el seu rol dins 

l’Església, si mai podran veure 

una dona presidint una celebra-

ció? Quins referents femenins 

històrics té una noia que li agradi 

l’art, la ciència, la música? Un 

cop més, els i les joves ens des-

perten de les injustícies que por-

tem anys vivint com a fets nor-

mals. Això em recorda aquesta 

dramàtica tira del Quino. 

Més enllà de reivindicar el 

paper de la dona dins de la 

nostra societat i la nostra 

Església, cal redescobrir primer el 

valor de la feminitat. Es tracta 

de descobrir com pot canviar la 

nostra cosmovisió del món si 

incorporem la cosmovisió de la 

dona, que durant tant de temps 

ha estat ignorada. No es tracta 

doncs de canviar un patriarcat 

per un matriarcat, sinó de donar 

valor i mirar junts l’enriquiment 

que comportarà veure el món i 

actuar des de la lògica del 

femení.  

 

Veure 
“Una anàlisi de la situació de 

la dona a nivell mundial fa que 

ens adonem que existeixi 

l’anomenada “violència de 

gènere”, un fet cultural i social 

que concep la dona inferior a 

l’home. La introjecció de la 

superioritat del model masculí, el 

mimetisme de l’acció constant 

en relació amb les generacions 

anteriors a la nostra, porta la 
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de Jesús cap a les dones, 

podem dir que hi ha també a 

l’Evangeli una lectura femenina 

a fer. Com hauríem de poder 

comentar i fer una homilia de 

l’Encarnació des de l’òptica 

femenina. Posant l’accent en el 

fet que Déu és fet persona a 

través d’una dona, Maria. Que 

el Fill de Déu és educat per una 

mare. Que les persones que 

estan al peu de la creu (Jn 19, 

26) són unes dones i són elles les 

primeres en portar l’anunci de la 

resurrecció (Mc 16, 9), el 

kerigma principal de la fe de 

l’Església. 

• Quines coses poden canviar 

si incorporem la cosmovisió 

de la dona, del femení, a 

l’esfera pública? 

• I dins de l’Església? 

 

Actuar 
Les dones són capaces de 

generar esperança en temps 

adversos, la maternitat provoca 

aquest fet. També la sensibilitat 

cap al món de les cures, la 

manera de resoldre conflictes... 

"Trets femenins" no vol dir 

exclusius de la dona. Totes i tots 

hauríem d’aprendre i incorporar 

maneres noves d’orientar la 

vida. 

• Així com l’ecologisme ens va 

despertant a una nova 

manera més crítica pel que 

fa al nostre consum, del 

tracte que hem de fer amb 

els residus, de la nostra 

preocupació de cara la cura 

del planeta... què ens 

desperta la crida que ens fa 

el feminisme? 

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

                                             12:30 h, 20:30 h 

Missa d'infantsi vigílies de festa:  19:30 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  

HOSPITALITAT SOBRE RODES! 

D 
e les moltes iniciatives 

que estem fent per aju-

dar els projectes dels nos-

tres missioners, hi ha les rifes de 

les bicicletes. A banda d’agrair 

a les persones que les han facili-

tades, volem informar-vos que, 

després que quedés sense ven-

dre el darrer número del sorteig, 

hem decidit donar la bicicleta al 

projecte social de Caritas d’Al-

carràs, en benefici de les perso-

nes nouvingudes.  La germana 

Dolores, jesuïtina, ens va dir que 

la bicicleta farà bon servei a un 

noi que buscava la manera de 

desplaçar-se al seu nou lloc de 

treball.  

Moltes gràcies a totes i tots! 

Equip del Tercer Món. 

http://www.stignasi-lleida.org
mailto:secretaria@stignasi-lleida.org
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C 
om cada any, us presen-

tem el resum del comp-

tes de la Parròquia. Po-

dríem estar satisfets, perquè su-

perem de nou aquest any sense 

dèficit, però no ho podem estar, 

perquè el superàvit que tenim 

no ens permet afrontar les refor-

mes necessàries i adaptacions 

que requereix un edifici que ja 

té més de 40 anys. Si volem tenir 

una Parròquia a l’alçada dels 

temps actuals, amb un espais 

adequats per portar a terme 

tota la gran tasca que estem 

fent, ens cal millorar. 

Tot i que tenim unes quantes 

idees, algunes atencions ens re-

sulten imprescindibles per tenir 

cura del local. Tenim gotelleres 

pel deteriorament de la imper-

meabilització de les terrasses. 

També ens cal actualitzar la cli-

matització per tal d'aplicar me-

sures de sostenibilitat i eficiència 

energètica. A més, tenim proble-

mes d’accés a la planta de dalt 

per a les persones amb mobilitat 

reduïda, caldria reformar i ade-

quar els serveis, caldria reformar 

els tancaments, ja que els actu-

als estan deteriorats i, per finalit-

zar, potser també caldria una 

mà de pintura. 

Com podeu observar, estem 

parlant de reformes molt ambici-

oses, però totes elles necessàries 

en un curt termini, i ens atrevirí-

em a dir que algunes són impres-

cindibles per poder continuar 

oferint els serveis actuals. 

Tot plegat ens porta a la refle-

xió següent: com i què podem 

fer per ampliar el superàvit, per 

anar fent un fons que ens per-

meti afrontar les diverses actua-

cions que cal fer? 

I tenint en compte que hem 

de tendir a ser autosuficients 

com a Parròquia, només se’ns 

acudeix, que l’única forma que 

tenim és d'incrementar les nos-

tres aportacions a la Comunitat. 

Cal continuar fent aportacions 

fixes (mensuals, trimestrals, se-

mestrals o anuals), però des d'a-

vui hem de revisar a l'alça la 

quantitat que aportem actual-

ment. Aquestes dues són les mi-

llors opcions, ja que ens ajuden 

a planificar millor el flux d’entra-

des i sortides. No cal descartar, 

però, que feu donatius puntuals. 

Tot ajuda. 

Més avall, adjuntem butlleta 

per fer aportacions noves o bé 

per revisar les actuals. També us 

adjuntem informació sobre la 

desgravació fiscal a la que us 

podeu acollir. Si ho llegiu amb 

atenció podeu veure quin es 

realment el vostre cost real. Grà-

cies a tothom per endavant!  

 

LA TEVA APORTACIÓ DESGRAVA 
Dels primers 150€, te'n torna-

ran un 75% a la declaració de la 

renda. 

Com et beneficia la llei: 
Els percentatges de desgra-

vació depenen de la quantitat 

que aportes: així, per a aportaci-

ons de tot un any que no superin 

els 150 €, hi ha uns percentatges, 

i per als imports que superin els 

150 €, uns altres. 

La fidelitat té avantatges* 
Si has col·laborat amb la ma-

teixa entitat en els últims tres 

anys, els percentatges de des-

gravació són superiors. D’aques-

ta manera, la teva fidelitat es 

veu recompensada amb una 

major devolució. 

RESUM DE L'ECONOMIA DE LA PARRÒQUIA - 2019 

EXERCICI 2019. 
INGRESSOS  

Ingressos per serveis   2.071,00  

Quotes fixes  24.799,00  

Col·lectes dominicals més donatius  16.090,05  

Col.lectes a transferir (Càritas, etc.) 4.865,00  

Ingresos extraordinaris 1.500,00  

TOTAL INGRESSOS: 49.325,05  
DESPESES  

Despeses financeres 3,27  

Calefacció 4.424,55  

Energia elèctrica 3.266,30  

Aigua  178,02  

Personal  11.124,72  

Escombraries més despeses pis  53,38  

Conservació i manteniment  5.349,92  

Assegurances  852,04  

Telèfon  819,96  

Secretaria  6.401,47  

Material oficina  1.350,37  

Activitats assistencials  5.003,68  

Activitats pastorals  3.834,55  

Compres pel culte  650,69  

Col·lectes transferides ( Càritas, etc.) 4.865,00  

TOTAL DESPESES:  48.177,92  
SUPERÀVIT (diferència ingressos-despeses) 1.147,13  

Com cada any, la comunitat de veïns  

ens ha condonat la quota anual 

Percentatges de  
desgravació fiscal 

Suma d'aportacions anuals a 

entitats benèfiques 

Fins a 150€ 75% 

La quantitat a partir de 

150€ 
30% 

Premi per fidelitat* 

(3 anys o més) 
35% 
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U 
n grup de catòlics de la 

diòcesi, amb el bisbe Sal-

vador, vam anar a Ma-

drid del 14 al 16 de febrer, per 

assistir al Congrés de Laics que 

duia el lema “Poble de Déu en 

Sortida”. De la parròquia hi vam 

assistir la Pilar i la Trini, juntament 

amb més de 2200 persones 

(laics, laiques, religiosos, religio-

ses, preveres i bisbes) de gairebé 

totes les diòcesis d’Espanya, per 

compartir i reflexionar sobre la 

nostra tasca com a cristians i els 

reptes en el nostre món actual. 

El divendres a la tarda ens 

van donar la benvinguda al 

Congrés mons. Bernardito C. 

Auza, nunci apostòlic del Vaticà 

a Espanya, que va llegir el mis-

satge-saludo que el Papa havia 

fet per al Congrés. Després, al-

gun parlament més i per finalit-

zar l’acte inaugural es va cantar 

l’himne del Congrés, la cançó 

“Misión” del grup catòlic Mabe-

lé, donant pas a laponència ini-

cial a càrrec del periodista José 

Luis Restán, director editorial de 

COPE. 

El dissabte, segons la línia de 

treball que teníem, vam escoltar 

la ponència introductòria que li 

corresponia a cada un dels itine-

raris a reflexionar. Els quatre 

grans temes eren: primer anunci, 

acompanyament, processos for-

matius i presència en la vida pú-

blica. Després d’escoltar-la es va 

passar a grups més reduïts on es 

feia la presentació d’una experi-

ència i testimoniatge relaciona-

da amb el tema de la ponència. 

En total va haver-hi 4 itineraris 

que es dividien en 10 línies temà-

tiques i aquestes en 80 grups de 

reflexió.  

Cada grup de reflexió va en-

viar les seves conclusions als re-

dactors de la ponència final que 

es van presentar el diumenge al 

matí, abans de la missa de clo-

enda, el mons. Antoni Vadell, 

bisbe auxiliar de Barcelona i l’A-

na Medina, periodista de TRECE 

TV.  

Aquesta ponència tenia un 

doble objectiu: presentar les 

aportacions que havien fet arri-

bar els grups de reflexió i, oferir 

un escenari de futur immediat 

que permetés aprofundir en les 

prioritats que, en un exercici de 

sinodalitat i discerniment, es van 

poder identificar durant el pro-

cés.  

El congrés va finalitzar amb 

una missa i l’enviament de tot el 

Poble de Déu reunit en missió a 

les nostres comunitats parroqui-

als per ser testimoni en la nostra 

vida, en la familiar, en el  treball i 

en la nostra acció pastoral. 

Gairebé tres dies, molt inten-

sos, molt plens d’emocions, des-

coberta de realitats i testimoniat-

ges, però sobretot vam sortir 

amb alegria, renovats per la for-

ça de l’Esperit que ens acompa-

nyava i que ens dona força ca-

da dia de la nostra vida.   

Ha estat una gran emoció 

formar part d'aquest punt d’in-

flexió que està vivint la nostra 

Església. Entrem en una nova 

Pentecosta. Com a resum, po-

dem quedar-nos amb la idea 

que "hem de sembrar llavors, per 

collir espigues", des de la proxi-

mitat, el diàleg, la petitesa i l'o-

bertura a tothom, com ens diu el 

Papa Francesc. Toca continuar 

treballant, que la veu dels laics i 

laiques es continuï sentint, cada 

vegada més i més forta. 

Trini Catalán i Pilar Sanjuán 

EXPERIÈNCIA I EMOCIONS DEL CONGRÉS DE LAICS 
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Reacció reflexiva: Més enda-

vant, cap als anys 90, en comp-

tes de veure-hi una amenaça, 

es va pensar que es podria estu-

diar millor i es va veure l’ecolo-

gisme com un revulsiu i una 

oportunitat. Diferents religions 

s’interessen per les qüestions 

ecològiques per defensar la Cre-

ació: com cuidem els boscos, els 

mars, les muntanyes... i es plan-

teja quin món deixarem a les 

generacions futures. Un ecologis-

ta pot veure un signe sagramen-

tal (idea de sagrat) en cuidar la 

Natura, en l’excursionisme, en 

l’escalada. Connectar la crea-

ció en la pròpia vida; relacionar-

la, donar-li una dimensió ètica i 

teològica. Pot ser també una 

motivació a la contemplació. 

Veure una espiritualitat en l’ex-

cursionisme, peregrinacions, etc. 

Reacció propositiva: A partir 

del segle XXI les diferents religi-

ons comencen a assistir a con-

vencions i trobades internacio-

nals que estudien la manera de 

cuidar i conservar aquest món 

nostre. Parlen i fan propostes. El 

Papa Francesc escriu una encí-

clica, Laudato si, que parla d’a-

quest tema i que ha tingut molt 

ressò. L’Església ho defensa te-

nint en compte diferents dimen-

sions. 

Dimensió Profètica 
Les religions han entrat en 

l’ecologisme per defensar la jus-

tícia social, sobretot en els països 

pobres. Països que han vist com 

els cremaven boscos, com els 

han pres les terres, els han fet 

marxar dels seus pobles de part 

de la gent poderosa. Han sofert 

sobreexplotació o han estat 

molt mal pagats i han fet treba-

llar criatures.  

Dimensió Ascètica:  
S’aconsella, per frenar el con-

sum i per millorar la salut de les 

persones, alimentació sòbria, 

senzilla. Com a ideal de vida, 

“viure millor amb menys”. 

Ja les antigues religions, i tam-

bé la Bíblia, parlen d’aquesta 

vida senzilla, agafant de la natu-

ra només el que es necessita. Hi 

ha comunitats que ho practi-

quen des de fa molts i molts 

anys: Trapenses, altres comuni-

tats religioses, ascetes, eremi-

tes... El Papa Joan Pau II també 

ens parlava de la reducció del 

L 
’Ecologia estudia la relació 

de la Natura amb la perso-

na humana i abraça tots 

els àmbits: físic, natural, polític, 

ideològic, docent, filosòfic, religi-

ós, mitjans de comunicació, etc. 

És una cosmovisió. Durant els 

anys 60-70 es va començar a 

parlar de la necessitat de con-

servar la Natura. No es va ac-

ceptar de seguida. Podem dir 

que hi ha hagut una reacció 

defensiva, després una reacció 

reflexiva i una reacció propositi-

va.  

Reacció defensiva: Es va re-

bre amb hostilitat. Es deia que 

era una cosa de “dretes”, de 

religions bíbliques, carques. Que 

seria una rehabilitació de l’ani-

misme o que derivaria cap al 

politeisme; una regressió espiritu-

al al panteisme. Que la sacralit-

zació del món portaria a una 

depreciació d’allò que és humà, 

rebaixaria el valor dels humans, 

o seria una temptació elitista, 

privilegi pels rics, per cuidar el 

seu cos (vedats de caça, llocs 

d’estiueig) o una cosa referida a 

l’estètica i no tindria cap dimen-

sió social. 

CREURE EN LA SOSTENIBILITAT  
LES RELIGIONS DAVANT DEL REPTE MEDIAMBIENTAL 
A càrrec de Jaume Tatay Nieto, s.j. *  



Febrer 2020 7 Truc informatiu 

 

també amb la Natura i amb les 

persones. No cal que sigui dins 

de les esglésies o temples. Mol-

tes vegades ha estat en plena 

Natura com sant Ignasi a la vora 

del riu Cardener a Manresa; Moi-

sès va rebre les Taules de la Llei 

al Sinaí; la il·luminació de Buda, 

sota un ficus; la Transfiguració va 

ser al Tabor; gairebé tota la vida 

pública de Jesús va tenir lloc fo-

ra del temple i parla del sembra-

dor, de la vinya, de les flors del 

camp, del Jordà... 

Diu el Papa Francesc que hi 

ha una relació mística entre Déu 

i la Natura. Hi ha una mística en 

una fulla, un camí, en la rosada, 

en la cara d’un pobre. Només 

cal obrir els ulls i una bona dispo-

sició. 

Dimensió Comunitària 
La nostra vida es desenvolu-

pa en comunitat familiar, de 

grup, de poble, parroquial,etc. 

Encara que fem actes individu-

als com votar, exercir una pro-

fessió o el que sigui, general-

ment ho fem en vistes a un bé 

comú, per ajudar i millorar la vi-

da i la societat on vivim. Les reli-

gions o els moviments ecologis-

tes no són individualistes. Si 

anem a soles, de vegades, ens 

perdem; si ho fem en comunitat, 

consum i de la vida senzilla. As-

cesi contra l’excés del consum. 

Dimensió Penitencial 
Potser hem abusat dels bens 

naturals, no els hem cuidat o els 

hem destruït o degradat. Si hem 

trencat l’harmonia entre el Cre-

ador, la Humanitat i les coses 

creades, hem de fer-nos lúcids, 

veure el mal que hem fet i de-

manar perdó. Fer-nos conscients 

de la nostra fragilitat. És bo saber 

demanar perdó. Sant Ignasi par-

lava del “do de llàgri-

mes” (penediment). 

Dimensió Sagramental: 
Tot el que forma la Natura 

(l’aigua, l’aire, els arbres, els rius, 

els mars, les plantes els plane-

tes...) per als cristians són una 

mena de sagraments, ja que són 

signes visibles d’una gràcia invisi-

ble. Tot això és una herència sa-

grada que no podem explotar ni 

destruir a la nostra voluntat. Tots 

els éssers creats per Déu estem 

units per llaços invisibles i tenen 

un valor sagrat. Hem de fer un 

compromís de cura de la Natu-

ra. Pius XII ja deia que tota la 

Natura està amenaçada per 

una doble vida i per un doble 

llenguatge religiós i humà. 

Dimensió Sapiencial 
Si volem una Ecologia que 

permeti refer allò que hem des-

truït, necessitem totes les bran-

ques de les ciències. Actualment 

els coneixements i tècniques so-

fisticades han avançat molt i 

poden ajudar a curar el que 

s’ha fet malbé; però també hem 

de tenir en compte la saviesa de 

les  t rad ic ions  esp i r i tua l s 

mil·lenàries que poden ajudar, i 

molt. Amb reconeixement mutu 

es podria arribar a un diàleg in-

tens i productiu. Pius XII ens par-

lava de la Creació, de la seva 

bellesa, del seu ordre, de la seva 

força i de la seva grandesa com 

a Escola de la Natura. 

Dimensió Mística 
La mística és un encontre es-

piritual amb Déu, o en harmonia 

ens recolzem i obtindrem millors 

resultats. Els problemes socials es 

resolen amb idees comunitàries. 

Dimensió Escatològica 
És la part de la Teologia que 

parla del final del temps, del 

més enllà. Les religions bíbliques 

veuen el més enllà amb espe-

rança. Confiança en la Resur-

recció. La lluita per cuidar la Na-

tura (casa nostra) no pot parar. 

L’hem de deixar el més sencera 

possible per a les generacions 

que vindran. Hi ha grups i gene-

racions que hi treballen. Aquesta 

tasca l’hem de fer com si tot de-

pengués de nosaltres, sabent 

que, en darrer terme, depèn de 

Déu. Ens diu el Papa Francesc: 

que les nostres lluites i la nostra 

preocupació per aquest plane-

ta, no ens prenguin el goig i l’es-

perança que totes les coses bo-

nes que conté, seran assumides 

en la festa celestial. 

L’Ecologia ens ha portat una 

relació total o integral del Món. 

Cal afrontar el problema medi-

ambiental, que el tenim, amb 

ètica, estètica i espiritualitat. Tots 

tenim part de responsabilitat. 

 
Cristianisme i Justícia- EIDES 
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A 
companyats de família, 

amics i amigues, , el pas-

sat 8 de febrer, a Madrid, 

un grup de jesuïtes va donar un 

pas més en el seu camí vocacio-

nal: la seva ordenació diaconal. 

Un d’ells, és ben conegut en 

aquesta Parròquia per la seva 

vitalitat, alegria, amor i servei 

incondicional sobretot a l’Esplai i 

amb els joves. Sí, parlem d’en 

Dani Cuesta SJ. 

Així doncs, la Parròquia de 

San Francisco Javier i San Luis 

Gonzaga del barri de Ventilla, 

Madrid, es va omplir de gom a 

gom en una celebració solemne 

i festiva, presidida pel cardenal 

arquebisbe de Madrid Sr. Carlos 

Osoro Sierra i concelebrada per 

més d'un centenar de sacerdots. 

Una bona colla de gent des de 

MAG+S, l’Esplai, el Claver i altres 

grups vam anar a compartir 

amb el Dani aquest moment 

tant important. 

ORDENACIÓ DIACONAL DEL DANI CUESTA SJ I ALTRES 
COMPANYS JESUÏTES 
«Déu estarà al meu costat, com ho ha estat al llarg d'aquests anys» 

En Dani respon un parell de 

preguntes donant testimoni de 

la seva vocació i formació com 

a jesuïta, així com el que suposa 

aquest nou pas: 

Va haver-hi algun moment o 
experiència que et marqués es-
pecialment per optar per la teva 
vocació de ser jesuïta? 

Des de molt jove vaig sentir 

que Déu volia una mica de mi, 

però no acabava de veure clar 

quina era aquella vocació per a 

la qual m'havia creat. Amb tot, 

va haver-hi un moment en el 

qual vaig veure bastant clar que 

el meu era ser un bon laic com-

promès a l'Església. Dedicar-me 

al món de l'estudi de la Història 

de l'Art i viure la meva fe des de 

la vida parroquial i confrare. 

Però, just en el moment en el 

qual semblava que totes les pe-

ces encaixaven, va reaparèixer 

en la meva vida la pregunta vo-

cacional que va esgavellar tots 

els meus plans de futur. Va ser a 

partir del moment que, per ca-

sualitat, vaig començar a anar a 

missa de 21.15 a l'església dels 

jesuïtes de Valladolid. Allí vaig 

conèixer un grup de jesuïtes jo-

ves, alegres, profunds i incansa-

bles, que semblaven tenir sem-

pre temps per a escoltar-me. 

Eren persones que vivien la seva 

consagració a Déu amb una 

frescor i una naturalitat que em 

van impressionar. Conjugaven la 

seva presència a l'església i la 

pastoral universitària amb les 

classes en el col·legi, les visites a 

la presó i molts altres voluntari-

ats. Aquells jesuïtes van ser la 

mediació que el Senyor va utilit-

zar per a mostrar-me que el meu 

camí, aquell que havia buscat 

des de sempre, estava en la 

Companyia de Jesús. Déu em 

va mostrar que fins al moment 

havia estat content amb tot el 

que feia, però que en la meva 
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vocació se m'oferia una mica 

més: ser feliç. 

Què suposa per a tu l'ordenació 
diaconal? 

Per a mi l'ordenació diaconal 

és un pas molt important, sobre-

tot perquè suposa l'inici del mi-

nisteri per al qual em sento cri-

dat. Sóc conscient que és un 

pas gran que em sobrepassa i 

això esglaia. Però, malgrat totes 

les pors, estic tranquil, ja que 

sento que aquesta és la direcció 

cap a la qual Déu m'ha anat 

guiant i portant al llarg d'aquests 

anys. En pensar en l'ordenació, 

no puc evitar mirar cap en-

darrere i veure com els meus 

dotze anys de jesuïta han es-

tat un intentar buscar i trobar 

la voluntat de Déu en la me-

va vida (comptant amb tota 

la meva feblesa i incoherèn-

cia). Per això, sento que l'or-

denació és un pas més en 

aquesta cerca de respondre 

a la voluntat de Déu, un pas 

important i gran, cert, però un 

pas en el qual Déu estarà al 

meu costat, com ho ha estat 

al llarg d'aquests anys. Per ai-

xò, ho visc tranquil. 
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F 
a mal posar-ho per escrit: en 

qüestions de gènere l’Església 

encara no hem sabut desco-

dificar la modernitat. És tan evi-

dent com vergonyós. Com a insti-

tució hem identificat altres lluites 

imprescindibles del món d’avui. I 

ens hi hem compromès: per l’habi-

tatge i el treball digne, la cultura, 

l’educació en el lleure i els drets 

humans; el diàleg i la resolució 

pacífica dels conflictes; a les pre-

sons, als CIE, als hospitals; en pro-

jectes que acompanyen persones 

que viuen al carrer; i ara també, 

molt a poc a poc, en la protecció 

del medi ambient. 

Per què no ha calat la lluita 

feminista dins de l’Església 

catòlica? Hem reservat als homes 

la potestat de predicar, beneir, 

administrar, consagrar i governar. 

Mentre que les dones assumim 

i n f i n i ta t  de  ta s q ues  ta n 

imprescindibles com ordinàries. La 

catequesi o el voluntariat de 

Càritas són exemples clàssics amb 

rostre de dona. Però l’estratègia i 

la mirada de llarg recorregut cau 

a la teulada de capellans i bisbes. 

La representació femenina en els 

òrgans diocesans és anecdòtica. 

Fins i tot la vida religiosa, amb un 

sentit democràtic més estès, 

pateix aquest biaix en la 

governança: un mentor, home, 

valida les decisions de pes d’ordes 

i congregacions femenines. I la 

formació als seminaris? També. 

Reservada als homes. I no serà per 

falta de teòlogues preparades. Fa 

pensar en allò tan antic d’assimilar 

la veu greu amb l’autoritat que 

pondera, controla els tempos i 

marca l’ordre del dia. De 

moment. 

Llegiu el manifest Alcem la 

veu!, que reivindica la paritat 

entre homes i dones a l’Església. 

En conec les promotores i no se’ls 

pot retreure la manca de 

compromís, de formació ni de 

criteri. He decidit sumar-m’hi. 

Serem l’1 de març davant de la 

catedral de Barcelona per 

reclamar que “s’iniciïn plans 

d’igualtat a les diòcesis catalanes 

per esdevenir un referent eclesial 

d’equitat”. Sense renunciar 

tampoc a “l’accés de la dona al 

diaconat i al sacerdoci” per a 

l ’ E s g l é s i a  u n i v e r s a l .  L a 

reivindicació ve de lluny i assumeix 

l’estil profètic que correspon als 

seguidors de Jesús. Una comunitat 

cridada a donar exemple. No és 

un nou atac per desprestigiar la 

institució, sinó que busca fer-la 

créixer més forta i coherent. 

La cosa va de compartir 

lideratge i discerniment. Va de 

trencar homogeneïtat avorrida i 

d’imprimir ritme, alegria i vitalitat. 

G o v e r n a r  l ’ E s g l é s i a  t é 

repercussions significatives en el 

dia a dia de les comunitats. I, 

aquí, sí que hi som les dones. 

Alguns diran que els homes volen 

conservar el poder. Quin 

argument tan lamentable per a 

una institució nascuda per servir 

els altres! Tampoc no cal esperar 

a celebrar el gran concili per 

trobar solucions creatives. Cada 

comunitat pot suprimir privilegis 

per raó de gènere des d’ara 

mateix. Una de les promotores del 

m a n i f es t  em  p r eg un ta v a 

retòricament: “T’imagines una 

institució governada exclusi-

vament per dones?” Seria ridícul, 

oi? 
Laura Mor - Grup Sant Jordi 
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