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DE LA PARRÒQUIA  
SANT IGNASI DE  
LOIOLA DE LLEIDA
NADAL 2020

DE BEN SEGUR AQUESTS DIES HAN ESTAT DIFERENTS  
DEL QUE ESTÀVEM ACOSTUMADES A VIURE. EL NADAL 
S’HA PRESENTAT COM UNA OPORTUNITAT DE TORNAR  
A DESCOBRIR ALLÒ MÉS ESSENCIAL.
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L’ACTUALITAT  
EN 4 TUITS 

FONFO ALONSO-LASHERAS SJ  
@serjesuita

“Dios-con-nosotros”. Ahí la mayor lotería 
de todas y ¡¡¡siempre nos toca!!!

PABLO FONT OPORTO  
@PabloFontOporto

No olvidemos a quienes pasarán 
esta noche en una celda, una cama 

de hospital, una habitación de un 
prostíbulo de carretera, una nave 

industrial, un cajero de un banco o una 
chabola en un suburbio, al otro lado 

de la valla... Que en 2021 no olvidemos 
nunca a quienes más sufren.

ARRELS SANT IGNASI  
@arrels_stignasi

El Moussa vol llogar un pis. Truca a 
particulars i immobiliàries. Tant sols 
sentir-li l’accent, la pregunta que li 

fan és: d’on ets? el pis que en un inici 
estava disponible, instantàniament 

passa a estar ocupat.  
Migrar és un dret. S'ha d'exigir, 

garantir i complir. #18D #DretaMigrar 
#ExercicidelsDrets #regularizaciónYa

FASFI 
@fasfi_

El #DíaInternacionalDelMigrante 
destacamos dos proyectos FASFI:  
"Caminamos juntos", en Almería en 
colaboración con @NAKANI_asoc

 "Proyecto de acogida e integración 
social de inmigrantes", en Alcarrás  

con @CaritasLleida

AGENDA 
GENER

HORARI  
PARROQUIAL

COMUNICACIÓ  
I XARXES

WHATSAPP  
DE LA PARRÒQUIA    
→ Per unir-te a la llista  
de distribució només cal 
que afegeixis el telèfon 
682 70 95 03 a la teva 
llista de contactes i hi  
enviïs un whatsapp amb  
el teu nom i cognoms  
i la paraula "alta".

EDITA: 
Parròquia Sant Ignasi de Loiola 
Plaça Espanya 4, 25002 Lleida 
T. 973 27 10 99

EQUIP TRUC: Xavi Aiguabella,  
Miquel Gracia i Anna Mateus 
 
Col·laboren: P. Roger Torres, grup de 
Catequesi, diferents persones de la 
Comunitat Parroquial, joves MAG+S 
i David del Blanco 
Portada: Magda Aguiló

SECRETARIA 
→ Informació, acollides... 
De dilluns a divendres  
de 18:00 a 21:00h.

DESPATX PARROQUIAL 
→ Certificats, expedients, 
batejos, comptabilitat... 
Dimarts de 18:15 a 20:00h.

(*) Aquestes activitats es poden veure afectades per la situació actual. Us recomanem que 
reviseu els avisos parroquials i seguiu les recomanacions sanitàries del moment.

CONFESSIONS 
Dijous i divendres  
a la porta de la capella.

ATENCIÓ PERSONALITZADA 
→ Cal concertar visita amb  
el P. Ramon Ribas o el P. Roger Torres. 
Dilluns a divendres de 18:00 a 20:45h.

MISSA DIUMENGES I FESTIUS 
10:00h. (castellà), 12:30h. i 20:30h.

MISSA FAMILIAR DISSABTES 
19:30h.

MISSA FEINERS (DIMARTS A DIVENDRES) 
20:00h.

LLOC WEB   
→ www.stignasi-lleida.org

CORREU DE SECRETARIA    
→ secretaria@stignasi-lleida.org

EL   
AL TEU CORREU ELECTRÒNIC    
→ Per rebre el  al correu, pots  
subscriure't entrant a la web de la  
parròquia (www.stignasi-lleida.org)  
i omplint el formulari de subscripció.

També et pots inscriure directament  
al  en aquesta altra adreça: 
http://eepurl.com/dpcvsz

DIUMENGE 10  DE GENER → 12:30h / Parròquia  MISSA DE DIFUNTS  DE LA PARRÒQUIA

DIUMENGE 17  
DE GENER → 12:30h / Parròquia  DIA DE LA PARRÒQUIA

DIMARTS 5 DE GENER  

→ 20:00h / Parròquia 

DIMECRES 6 DE GENER 

→ 10:00h - 12:30h -  

20:00h / Parròquia 

MISSA DE REIS

DISSABTE 16  
DE GENER 

→ 10:00h / Online  
MATÍ DE RECÉS
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EDITORIAL AMB ALLÒ MÉS ESSENCIAL

I semblava que els de l’esplai no podrien 
portar el pessebre, i l’han portat. Semblava 
que els de la Catequesi especial no es po-
drien trobar i han connectat! Semblava que 
la catequesi no acabaria d’arrancar mai, i 
al voltant de la corona d’Advent s’hi han 
aplegat cada setmana. Semblava que els 
de la pastoral de la salut no s’atrevirien, 
i sí, i amb més ganes que mai de felicitar 
el Nadal a les persones que poden estar 
una mica més soles. Semblava que els de 
la confirmació i els joves no podrien tenir 
moment de profunditat i pregària, i s’han 
trobat de nou a la Vetlla de Nadal. Sem-
blava que... i...

Sí, semblava que si no hi ha abraçada, 
no hi ha encontre; semblava que si no hi ha 
un gran dinar, no hi ha família; semblava 
moltes coses, però malgrat tot, sí, hi ha Na-
dal!   Hi ha Nadal sense abraçada, sense so-
bretaula amplia, sense moltes petites coses 
que enyorem i esperem que tornin, però 
connectant amb el Sentit de forma més di-

recta: la nuesa, el fred, la pobresa de la nit.  
Com diu el Ramon Ribas en un vídeo per 
la comunitat educativa del Claver: “Quins 
temps tan estranys estem vivint, temps de 
virus, mascareta, distanciament... Estem 
esperant la vacuna contra el coronavirus, 
però qui té la vacuna per molts altres vi-
rus? La guerra, la pobresa, la contaminació, 
l’egoisme? Si obrim bé els ulls, en mig de 
la nit, una petita llum s’encén...”. Potser el 
Nadal serà això, que arribi Jesús, no només 
per apaivagar el virus més sonor, sinó per 
apaivagar també les altres pandèmies a les 
quals sembla que ens havíem fet immunes. 

I sí, el pessebre no serà dalt d’una mun-
tanya, però ens ha aplegat al mig de l’as-
semblea comunitària.  I sí, no és el Nadal 
que voldríem, però tant de bo que les inco-
moditats no ens distreguin de l’essencial i 
esperem, més que mai, que Jesús vingui! 

 
P. Roger Torres, rector
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INFANTS DE 
CATEQUESIS

Les nenes i els nens de catequesi també s’han preparat per a aquest Nadal. Durant les 
quatre setmanes d’advent hem treballat fort perquè, el dia 25, quan el nen Jesús va arri-
bar, estiguéssim preparades. Ho vam fer a través de quatre paraules que ens van guiar: 
OBSERVAR, OBRIR, ACOLLIR i ESTIMAR. 

Al número del TRUC que teniu a les mans podeu veure com de complicat i senzill 
han definit què implica acollir a ulls dels infants. 

OBSERVAR, OBRIR,  
ACOLLIR I ESTIMAR
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QUÈ ENS UNEIX AQUEST NADAL?

Aquest Nadal ens uneix la il·lusió i el repte de transmetre als nostres infants allò que va passar a Betlem, malgrat la covid ens mantingui allunyats de família i comunitat.

FAMÍLIA

L'AMOR

Les ganes de 

celebrar-lo

Aprofitar aquest temps 
per re-cor-dar (tornar 
a passar pel cor) els 

moments de joia i llibertat.

→

Doncs el que cada any celebrem per Nadal, el naixement  

de Déu fet home en el seu Fill enmig de tots nosaltres per 

dur-nos la salvació eterna. 

Sempre dient que hi ha molt consumisme, molt poca 

consciència del que realment és la Festa. Aquest any la 

Festa serà doble: celebrar l'arribada de Déu-home enmig de 

nosaltres i donar gràcies de tots els que estem al voltant de 

la taula per celebrar-ho. Si, serà més auster, però continua 

sent una celebració alegre, la nostra alegria en el cor ha de 

ser igual o més gran de la que tenim cada any. 

Ens uneix donar gràcies perquè nosaltres podem celebrar el 

Nadal amb dinar de festa, però hi ha molta gent migrada, no 

migrada, que ha perdut el lloc de treball, que no arriben les 

ajudes per part del Govern i que no poden celebrar el Nadal 

com sempre ho feien. Per ells, també neix Déu-home amb  

la pobresa, la tristor, la desesperació, amb la vergonya d'anar 

a demanar que els ajudin, quan mai ho havien necessitat. 

Que ens uneixi aquest Nadal una pregària, forta, sincera  

i amb insistència que el Naixement de Jesús ens il·lumini  

i en ajudi a tots per aconseguir sortir de la situació de 

pandemia sanitaria que té repercussió economica i social 

enmig de nosaltres.  

Sentiment de dessolació per tan patiment, de tantes persones excloses.Amb esperança, que el naixement de Jesús ens 
aporti llum, amor, per resoldre aquestes desigualtats.

COMUNITAT

Nadal és l'anunci que ens porta a viure projectes comuns i esperances 
compartides.
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QUÈ ENS UNEIX AQUEST NADAL?

L'amor, perquè és 
amb ell i a través d'ell 

que fem justícia.

La llum del Nadal que 
arriba a cada una de 

les nostres llars.

Els nostres 

cors units en la 

distància.

Origen, camí, veritat i VIDA

L'oportunitat de 

descobrir com Jesús 

neix en nosaltres.

Sabent-nos a prop 
de les persones que 

sofregeixen.

¿QUÈ NO HI HAURÀ NADAL? És clar que sí! Més silenciós i amb més profunditat. Més semblant al primer en què Jesús va néixer en soledat. Sense moltes llums a la terra però amb la de l'estel de Betlem fent pampallugues i il·luminant rutes de vida en la seva immensitat. 
Sense seguicis reials colossals però amb la humilitat de sentir-nos pastors i rabadans buscant la Veritat. Sense grans taules i amb amargues absències, però amb la presència d'un Déu que tot ho omplirà. ¿QUÈ NO HI HAURÀ NADAL? És clar que sí! Sense els carrers de gom a gom, però amb el cor enardit pel que està per arribar. Sense sorolls ni revetlles, reclams ni estampides... però vivint el Misteri sense por a la «covid-herodes» que pretén treure'ns fins i tot el somni de l’esperança. 

Hi haurà Nadal perquè DÉU està del nostre costat i comparteix, com Crist ho va fer en un pessebre, la nostra pobresa, prova, plor, angoixa i orfandat. Hi haurà Nadal perquè necessitem una llum divina enmig de tanta foscor. Covid19 mai podrà arribar al cor ni a l'ànima dels que al cel posen la seva esperança i el seu alt ideal!HI HAURÀ NADAL! Cantarem NADALES! DÉU NAIXERÀ I ENS portarà LLIBERTAT! (Javier Leoz)

La Navidad la hemos vivido 

agradeciendo el regalo de la vida, 

las amistades, la familia, y sobre 

todo el GRAN REGALO de este Dios 

que se acerca a la historia humana 

de manera tan sorprendente: 

HACIENDOSE NIÑO.

Hemos cuidado tiempos de silencio, 

contemplación, que nos ha ayudado 

a mirar y dejarnos mirar por quien  

se implica tanto en la HUANIZACIÓN 

de las personas.

Y en comunidad hemos celebrado 

que este Dios Encarnado, cuenta  

con nosotras para compartir la  

Buena Notícia.
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I de vida senzilla, en una petita comunitat, 
on aquell Ignasi peregrí va trobar una cova 
vora el riu Cardener, i que ara és refugi per 
persones que, com ell, volem atansar-nos 
més a Déu. Som l'Anna, l'Ares, el Joan, el 
Mateo i el Miquel, joves de la comunitat 
MAG+S que, acompanyats pel Roger, ens 
hem endinsat en els Exercicis Espirituals: 

JOAN LLOBERA

Els últims 4 dies de l'any vaig poder gaudir 
de la meva primera experiència d'Exerci-
cis Espirituals. No havia tingut mai l'opor-
tunitat de fer una cosa així i la veritat és que 
em va sorprendre gratament. El silenci i el 
recolliment permeten que la ment s'alli-
beri de les preocupacions i rutines de la 
vida diària, i que puguis pregar i dedicar-te 
per complet a l'experiència dels Exercicis. 
A més, l'entorn privilegiat de Manresa i les 
vistes de Montserrat són l'escenari perfec-
te per uns dies de conèixer més profunda-
ment a Jesús.

MATEO AVENTÍN

Uns dies per posar-nos les espardenyes i 
lligar-nos el sarró per contemplar el món 

com ho feu Sant Ignasi a la Cova, un lloc 
que destil·la pau, en el que la vida va a una 
altra velocitat, molt més pausada, molt 
més fecunda. 

Ens hem pres aquests dies com un 
temps per desconnectar de l'urgent per 
connectar amb l'important, uns dies que 
ens han ajudat a avivar el desig de Déu i 
a refermar el nostre compromís amb la 
construcció del Regne que ha de portar 
l'esperança que a cops ens manca. 

La darrera llum del dia s'amaga darrere 
de les muntanyes de Montserrat. Consci-
ents que el camí segueix, i renovats per 
aquesta flama, tornem a casa agraïts men-
tre al nostre cap encara ressona la cançó: 
'... En tot, servir i estimar... '

ARES MATEUS

"Tot el que tinc i posseeixo, vos m'ho heu 
donat, a vós Senyor, ho torno (...) dispo-
seu-ne segons la vostra voluntat" - uns 
dies d'introducció als exercicis espiritu-
als que m'han servit per buscar l'essenci-
al. Tant de bo tinguem l'oportunitat, com a 
joves i com a comunitat, de poder gaudir 
d'aquests espais que, en un entorn privile-
giat, permeten aturar-nos per poder seguir.

MIQUEL GRACIA

L'experiència podia semblar un gran què 
al principi, amb les seves pautes, el silen-
ci, les contemplacions... A poc a poc, però, 
tot allò que Sant Ignasi deia, amb el seu 
llenguatge medieval, anava agafant forma 
i prenent sentit. Aturar-nos d'aquesta ma-
nera és un gran privilegi en aquesta vida 
tan frenètica que portem, per això em surt 
d'agrair molt aquests dies a Manresa.

I jo, que només soc un més en aquest 
Regne que volem construir, marxo recor-
dant que Déu té ulls per totes nosaltres i 
que, tot i que de vegades no ens adonem, 
Ell va fent en cada un dels nostres cors. 

DES DE  
L’INTERIOR

UNS DIES DE MIRADA 
CONTEMPLATIVA

ANNA SOLÀ

Senyor, que et conegui,
perquè si et conec, 

t'estimaré.
Senyor, que t'estimi,

perquè si t'estimo,  
et seguiré!
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VETLLA DE JOVES

Aquest gener, Arrels Sant Ignasi engega un nou es-
pai a la ràdio de Lleida. Es tracta del podcast arRe-
lats, un programa on es vol explicar la realitat de la 
nostra ciutat des de perspectives a què no estem 
acostumats a arribar. Ben aviat tindrem notícies de 
com i quan es podrà escoltar. Estigueu alerta! 

La Covid-19 no ha pogut atenuar 
l'esperança amb què aquests dies la 
comunitat parroquial de Sant Igna-
si de Loiola ha celebrat l'Advent i 
el Nadal. 

Així doncs, després de po-
der compartir espais de celebra-
ció i pregària comunitària durant 
aquestes setmanes, hem acabat 
compartint, també la missa del gall, 
en què es va vetllar per al correc-
te compliment de la normativa i 
vam poder escoltar el testimoni de 
l'arribada de Jesús en els nostres 
temps, de la veu de la Tesa i l'Àlvar, 
que van compartir el testimoni vis-
cut a la frontera sud, a la ciutat de 
Nador. 

"No tingueu por" era el lema que portava la Vetlla 
de Nadal d'enguany, que prepara la Delegació de 
Pastoral de Joves conjuntament amb els esplais del 
MCECC de Lleida. Aquest any, la proposta va ser di-
ferent, ja que les circumstàncies van obligar a fer-la 
a través de Zoom. Malgrat tot, un espai acollidor en 
què es va poder compartir reflexió, música i pregà-
ria amb tots els joves de la nostra diòcesi per poder 
acollir el Nadal als nostres cors. 

LA PARRÒQUIA  
AL DIA

ARRELATS, EL 
PODCAST D’ARRELS

LA PORTADA DEL PESSEBRE  
DE L’ESPLAI

El passat dissabte 12 de desembre l’Esplai Sant Ignasi va fer la 
tradicional portada del pessebre. Amb una activitat alternativa 
a la tradicional excursió conjunta amb les famílies, cada grup 
de l’Esplai es va encarregar de trobar alguna peça del pessebre 
durant la tarda. Va ser durant l’eucaristia familiar, a la mateixa 
parròquia, del dissabte al vespre quan es van unir les peces de 
cada grup i, així, es va formar el pessebre d’aquesta particular 
Portada d’enguany. 

CELEBRACIÓ  
DEL NADAL A  
LA PARRÒQUIA
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De llibres sobre les grans desgrà-
cies de la humanitat n’hi ha bibli-
oteques plenes i la majoria de les 
seves seccions, de ben segur, fan 
referència a conflictes bèl·lics. I és 
que res mou tant les consciències 
i ens impulsa al sentiment d’acolli-
da com veure injustícies en la vida 
dels altres.

I segurament com més remo-
gudes ens sentim és quan les ex-
periències ens són contades en 
primera persona. Aquesta és la 
proposta de “Persèpolis”: la seva 
autora, Marjane Satrapi, ens narra 
la seva vida a Iran sota el govern 
del sha de Pèrsia i la revolució is-
làmica d’aquell país. Potser no ens 
acaba de sonar massa la història, 
o ens queda molt lluny del nostre 

imaginari, però reprèn tota la seva 
virulència amb  la senzillesa d’uns 
dibuixos en blanc i negre acompa-
nyada del relat amb ulls de nena de 
la inestabilitat del país i de la volun-
tat d’aconseguir el poder esclafant 
qui es fiqui per davant.

Al llarg de les pàgines d’aques-
ta novel·la gràfica podem resseguir, 
doncs, la vida d’una nena a qui un 
dia per un altre li canvia la vida, 
l’obliguen a ficar un mocador al 
cap, la seva mare s’ha d’amagar, la 
separen dels seus amics d’escola i, 
finalment, és obligada a marxar de 
casa seva per poder sobreviure i a 
canviar de país.

Potser testimonis com els de la 
Marji -de qui també es va adaptar 

les seves vinyetes a una pel·lícula 
d’animació, per si això dels còmics 
no acaba d’agradar- ens ajuden a 
comprendre la vida que hi ha darre-
re del qui marxa de casa seva i ens 
alimenta la crida que totes tenim a 
l’acollida. 

Señor, si pienso en este 2020, me 
vienen a la mente las ingeniosas 
palabras de Mort Sahl, cuando en 
unas de sus geniales ocurrencias 
arengó a la gente a poner una de-
manda colectiva a Hollywood por 
habernos «arruinado la vida». En-
tre mi círculo, muchos hubiesen 
querido ponerte también a ti una 
demanda por el mismo motivo, y 
sus razones son del todo compren-
sibles: han perdido a algunos de sus 
seres queridos, han vivido solos los 
momentos más duros de este año, 
se vieron obligados a embargar al-
gunos de sus sueños, perdieron 
toda esperanza de futuro… Y los mo-
tivos, lo sabes tú bien, continúan. Y 
entre las alegaciones a la demanda, 
no pocos hubieran reclamado tu 
ausencia: «cuando estábamos en 
nuestro peor momento, ¿dónde es-
taba Dios?» ¡Qué lamento tan legíti-
mo! No todos te encontraron.

Un nostálgico como yo, procli-
ve a la ensoñación y al que a ve-
ces le gustaría que la vida fuese un 
poco más parecida a las películas, 
se hubiese sumado rápidamente a 
la satírica demanda de Sahl, pero 
en ningún caso podría sumarme 
a la impuesta contra ti; porque en 
tu mensaje no hay engaño: en tu 
Hijo nos has dicho que la vida no 
está ausente de cruz y de dolor. 
Un sufrimiento que tú acompañas, 
porque antes que nosotros lo has 
experimentado y por eso quisiste 
encarnarte. 

Ante el dolor, tendemos a rebe-
larnos y apartamos de ti, mientras 
que tú nos invitas a ponernos de-
trás de ti como modo para encon-
trar alivio en nuestro desconsuelo. 
La última palabra de Dios ante el 
sufrimiento es Jesús, el resucitado; 
la vida y la alegría son quienes tie-

nen la última palabra. No está en tu 
modo de ser jugar con nosotros, ni 
arrebatarnos arbitrariamente aque-
llo que tú mismo nos has dado, sino 
conmoverte con nosotros como los 
padres con sus hijos.

Que en el nuevo año que em-
pieza, Señor, sepamos hallarte y 
encontrarte en todas las cosas, tam-
bién -y, sobre todo-, en nuestros 
momentos más oscuros y que nos 
alimentemos de ti: el que ya llega 
para recordarnos que, en un mundo 
en el que escasean los finales made 
in Hollywood la esperanza nos la 
ofreces Tú. 

Publicació original a PastoralSJ: 
https://pastoralsj.org/creer/2986-

carta-a-dios-la-demanda-imposible

PERSÈPOLIS, MARJANE SATRAPI

DAVID  
DEL BLANCO LA RECOMANACIÓ

JOSÉ LUIS OLEA, SJ

CARTA A DIOS:  
LA DEMANDA IMPOSIBLE



→ Explica’ns en què consisteix la 
vostra tasca.

En el nostre dia a dia, arribem una 
estona abans i preparem tot el mate-
rial necessari per a la celebració, ca-
nadelles, calze, copó, formes, corpo-
rals, quan arriba la gent anem buscant 
lectors, qui pot fer les ofrenes. I també 
tota la part que sí que és més aviat lo-
gística: les espelmes, calefacció/aire 
condicionat, megafonia, encendre or-
dinador i ficar el power que ha prepa-
rat el grup de cants… Podríem dir que, 
que fem de sagristans o sagristanes! 
→ Qui formeu aquest equip?

Nou persones que ens repartim a 
les diferents misses de la parròquia. 
És un equip peculiar, perquè som gent 
amb un perfil concret: persones que 
tinguin certa experiència i coneguin 
bé el funcionament. La nostra tasca, al 
final, és que tot sembli que funciona 
sol, sense que es noti que hi ha algú 
al darrere. També hi ha un parell de 
persones que tot i que no participen 
de les trobades, si estem en contacte 
constant, són les que vetllen perquè 
estovalles, purificadors,... estiguin en 
condicions i també de la decoració 
floral en cada temps litúrgic, que fan 
tan agradable l’espai que ens acompa-
nya a cada acte litúrgic.

→ Arribem a missa i la cara visible 
sempre és el mossèn… però darrere 
hi ha molta feina!

Correcte: l’equip de litúrgia! Un 
equip de laics que es forma com un 
grup de servei a la comunitat per pre-
parar les eucaristies. 
→ Un equip que sabem que hi és, 
però molts no en coneixem massa 
més. Com hi arribes?

 Fa molts anys, ja he perdut el comp-
te, de la mà de l’Anna M. Agustí. Se’m 
proposa incorporar-me a l’equip de 
litúrgia, on ara en soc responsable. En 
aquell moment vaig parlar amb el pare 
Joan Suñol i li vaig dir que no en tenia 
massa idea: vas a missa i veus el fun-
cionament de tot plegat, però poc més. 
Començava comptant amb l’assessora-
ment i guia del Hermano Andrés que 
ens instruïa i aconsellava en el dia a dia.
→ I hi entres de ple…

Vàrem continuar amb l’equip que 
hi havia llavors i  amb qui ens trobà-
vem per formar-nos, per reflexionar. 
No som un grup d’anar passant els dies, 
de només fer feina logística, no volem 
que es quedi en això. Així que ens reu-
nim, ens formem, reflexionem i pre-
parem les diferents eucaristies segons 
el que pensem que poden necessitar, 
amb la idea de mantenir l’esperit.

AMB MONTSE OLIVA

La Montse Oliva és la cara 
visible de l’equip de litúrgia 
de la missa de diumenge al 
vespre. A la parròquia hi viu en 
família, forma part del consell 
i a la comissió de preparació 
del matrimoni. Un equip que, 
sovint, viu a l’ombra, però 
treballa incansable perquè tot 
funcioni amb naturalitat.

→ I arriba la Covid… us el complica, 
aquest funcionament?

Com a tothom, suposo. Hi ha per-
sones grans a l’equip, que han de res-
guardar-se. Vàrem fer una crida a algu-
nes persones alienes a l’equip habitual, 
amb una resposta molt positiva, moltes 
gràcies a totes i tots, ja que calia incor-
porar algunes tasques més de preven-
ció i cura (gel, distància entre persones, 
desinfecció de bancs, etc.). Ens hem 
distribuït les misses i anem fent en el 
dia a dia. L’equip de litúrgia des del fe-
brer encara no ens hem pogut trobar.
→ Com ha estat l’Advent? 

Els que hem pogut hem seguit fent 
la nostra tasca: ja teníem repartides 
les celebracions i ens hem enfocat 
en això. No hem pensat a fer cap cosa 
extraordinària, seguim i anem adap-
tant-nos al moment que estem vivint. 
→ I, malgrat tot, arriba el Nadal…

Sí, i podem dir que l’equip de litúr-
gia ha seguit responent al cent per cent. 
Amb algunes dificultats, perquè cada 
persona ha passat els seus processos. 
Però hem arribat a totes les eucaristies, 
malgrat algunes persones que formen 
part de l’equip encara no s’han pogut in-
corporar totalment i això és dur.
→ Què diria algú de l’equip de 
litúrgia a la comunitat? 

Dues coses: la primera, convidar a 
participar de les eucaristies i si poden 
arribar deu minuts abans, l’organitza-
ció ens és més senzilla i participativa. 
També si hi ha persones que es volen 
implicar amb l’equip, endavant, sem-
pre tenim les portes obertes i agrairem 
un cop de mà. La segona és un missat-
ge d’esperança pel que estem passant, 
dins i fora del grup, un dia o altre s’aca-
barà i podrem tornar-nos a trobar i se-
guir amb la formació i reflexió per tal 
que es vegi a les tasques de servei a la 
comunitat que ens han encomanat. 

“LA NOSTRA TASCA ÉS QUE TOT SEMBLI  
QUE FUNCIONI SOL, SENSE QUE ES NOTI  

QUE HI HA ALGÚ AL DARRER”


