DE LA PARRÒQUIA
SANT IGNASI DE
LOIOLA DE LLEIDA
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LA VIVÈNCIA DE LA SETMANA SANTA HA CANVIAT
PER TOTHOM. VEIEM, PERÒ, L’OPORTUNITAT DE MIRAR
ENDINS I SENTIR AQUESTS DIES DE MORT I, SOBRETOT, DE
RESURRECCIÓ DES DE L’INTERIOR. PARAR I (RE)PARAR PER
PODER SER AQUEST FOC QUE ENCÉN ALTRES FOCS.
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L’ACTUALITAT
EN 4 TUITS
JAVIER MONTES MAURY
@javiermontessj
Entre muchos patronazgos del bueno
de San José... uno no tan conocido es
patrono de la Compañía de Jesús. Que su
conocimiento tan cercano, íntimo y tierno
de Jesús sea inspiración para quienes
queremos vivir a su estilo.

JAIME TATAY SJ
@JaimeTatay
"Te tiene que gustar servir", dice un amigo
que trabaja en restauración refiriéndose a
su trabajo. Y para ser profesor. Y padre. Y
sacerdote. Y político. Y para casi todo.
De hecho, sirviendo es como nos hacemos
humanos, saliendo de nosotros.

FRIDAYS FOR FUTURE DBN
@fdf_badalona
22 de març dia mundial de l’aigua. La
població creix però l’aigua potable
no. Siguem conscient del que tenim,
l’aigua és un dret humà. Valorem-la!
#DiaMundialDelAgua #WorldWaterDay

F. PERE CASALDALIGA
@Casaldaliga_
«Tú ens adverteixes que “aquell que
es compromet amb els pobres ha de
recórrer el matexi camí dels pobres: ésser
desaparegut, ésser torturat, ésser capturat,
aparèixer cadàver”» «Continuen les falses
democràcies, el fals progrés, els falsos
déus que dominen amb els diners i la
comunicació, amb les armes i la política. I
continua havent-hi molta Església muda.»
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HORARI
PARROQUIAL
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.
CONFESSIONS
Dijous i divendres
a la porta de la capella.

MISSA DIUMENGES I FESTIUS
10:00h. (castellà), 12:30h. i 20:30h.
MISSA FAMILIAR DISSABTES
19:30h.
MISSA FEINERS (DIMARTS A DIVENDRES)
20:00h.
ATENCIÓ PERSONALITZADA
→ Cal concertar visita amb
el P. Ramon Ribas o el P. Roger Torres.
Dilluns a divendres de 18:00 a 20:45h.

COMUNICACIÓ
I XARXES
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
Portada: Montse Guilera
Col·laboren: P. Roger Torres, Equip
d'Espiritualitat, Edu Tomàs, Mercè
Almirall, Àlvar Sànchez, sj, Marcos T.
Orellana, Francesc Alamon.

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".

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.

LLOC WEB
→ www.stignasi-lleida.org

CORREU DE SECRETARIA
→ secretaria@stignasi-lleida.org

També et pots inscriure directament
al
en aquesta altra adreça:
http://eepurl.com/dpcvsz
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[RE]PARA’M. NOMÉS TU
FAS NOVES TOTES LES COSES
Els dies que celebrem ens ajuden a fer procés, a passar de la mort i les morts a la Vida.
Per què, com venim aquesta Setmana Santa?
Venim amb la càrrega emocional de viure tot un any en estat de pandèmia, amb
restriccions, distraccions... venim amb el
cor trencat amb mil bocins perquè n’hem
fet ús, perquè hem caminat i s’ha embrutat, perquè... i no podem passar d’aquesta
trencadissa a l’exhortació de l’alegria de la
Pasqua com qui prem un interruptor, ens
cal fer procés.
Ens agradaria poder recollir aquests mil
bocins i reparar el cor, o tenir-ne un de nou,
vermell i radiant capaç d’estimar i tornar a
ser estimat i estimada. Però de cor només
en tenim un i arriben a la Setmana Santa
amb un cor fatigat i trencadet. Així doncs,
què podem celebrar, com podem celebrar
aquests dies el misteri de la passió, mort i
resurrecció de Jesús?
—Ens cal parar. Parar per reconèixer
com estem. Per tornar a posar la mirada en
Jesús que ens convida a seure a la seva taula
que Ell mateix ha parat.

— Ens cal deixar-nos fer, posar tots
aquests bocinets de cor trencat a les seves
mans. Veure el seu cos trencat, i els cors
trencats del nostre món, i confiar que només
Ell pot re-parar-me, re-parar-nos. I segur
que el cor re-parat no serà com el d’abans,
però portarà la nostra història, una història
viscuda, agraïda, reconciliada, acceptada i
estimada.
— I en mig de l’espera, de la confiança,
anar re-descobrint que només Ell fa noves totes les coses. Secretament, quan ens
posem a les seves mans el Terrisser de la
Història ens refà.
"Jesús, poso el meu cor trencat
en mil bocins als teus peus.
He sentit dir de Tu, que només
Tu pots fer noves totes les coses.
Repara’m el meu cor, la meva vida.
Només Tu fas noves totes les coses!
Sé que Tu pots tenir el meu cor."
P. Roger Torres, rector

PÀG. 4

EQUIP
D'ESPIRITUALITAT

CARTA A LES COMUNITATS CRISTIANES
EN TEMPS D’INCERTESA
Un grup de seguidors de Jesús ens hem trobat en
recés, intentant respondre la pregunta: què ens
demana el Senyor en aquests temps d’incertesa?
Compartim algunes de les reflexions que han
sorgit d’aquest temps a l’escolta de l’Esperit, per
si també a vosaltres us poden inspirar i animar
en la construcció del Regne.

important), no ser capaços d’acceptar la pròpia
fragilitat (autosuficiència), perdre la humilitat
(orgull), aïllar-se i tancar-se a la bombolla individual (deixem de ser comunitat)... Això no és
el que Déu ens demana. Si Jesús va vèncer les
temptacions de forma humana, per què no som
capaços de fer-ho?

El text de l’Evangeli que ens ha inspirat (Lluc
4,1-21), contempla com Jesús, ple de l’Esperit
Sant, és conduït pel desert i temptat, abans d’entrar a la sinagoga on rep l’expressió de la seva
missió. Esperit, desert, temptació i missió són
quatre imatges, com les cares d’un prisma que
il·lumina la nostra vida i missió.

Podem fins i tot plantejar-nos la pandèmia
com una acció de gràcies? I si, com humans i
fràgils que som, no ens veiem amb cor de vèncer
la por i les temptacions? No ho dubtem, tenim
la millor recepta: la pregària.

Sentim-nos plens de l’ESPERIT que vola sobre el món per a donar llum, que ens acompanya
en el dolor i que ens guia en la desolació. Cal omplir-se d’aquest Esperit per donar-nos als altres.
Estiguem atents a la seva presència; escoltant-lo,
sabrem què ens demana. Quina empremta deixa
l’Esperit quan passa per nosaltres? Ens dona una
energia que mai havíem imaginat?
Vivim moments difícils. Aquesta pandèmia
és un autèntic DESERT, però també un espai
per a trobar-nos a nosaltres mateixos. Ho hem
pensat així? Que la fragilitat, la por, la incertesa,
la soledat... siguin mitjans per a omplir-se de
l’Esperit i re-conèixer a Déu en el desert de
cadascun. Assumint la debilitat que puguem
sentir, hem de re-orientar la nostra mirada. El
desert també permet re-començar i donar significat i sentit a la vida. El confinament pot ser
l’oportunitat per valorar les petites coses i ser
agraïts. Busquem moments de silenci, de tranquil·litat, d’escolta, de confiança... Buidem-nos
de moltes coses i deixem entrar l’Esperit que,
de ben segur, ens omplirà el dipòsit. La tendresa
d’uns amb els altres acollirà les pors i les deixarà
a una banda del camí. Però les pedres de la ruta
no aconseguiran aturar-nos.
Si ens omplim de l’Esperit de Déu, serem
capaços de vèncer les TEMPTACIONS. Si el desànim ens porta a fugir o caure, aixequem-nos i
no oblidem per a Qui vivim. Hem de ser capaços
de donar llum als altres malgrat sentir-nos cecs.
Moltes són les temptacions que sentim en la
foscor: omplir-se de falses veritats i buidar-nos
de Déu (camí equivocat), deixar-se vèncer per
la por (caiguda assegurada), carregar-se les
bosses de vanitat (no arribarem enlloc), tenirla
necessitat de controlar-ho tot (oblit del més

La MISSIÓ que Déu ens demana en aquests
temps d’incertesa ens porta a ser testimonis
d’esperança i d’acolliment, oblidant-nos de nosaltres mateixos com Jesús, arribant a lliurar la
seva vida per nosaltres. No cal anar molt lluny
ni plantejar-se grans objectius: actuar en la quotidianitat... a la família, amb els amics, a l’escola,
als hospitals, amb els veïns, amb els sensesostre,
amb els immigrants ... Donem, també, suport
espiritual que ajudi a acompanyar tots els pròxims que estan sols. Hem de transmetre llum i
alegria en el nostre caminar, essent comprensius
i amorosos, i sense oblidar aquell espai personal
de pregària que ens ajudarà a prendre les forces
necessàries. Déu sempre està al nostre costat
il·luminant els passos en la foscor.
La pandèmia ens demana més missió i ens
pregunta: Ets capaç de veure a Jesús en aquell
que tens al costat? Com t’hi apropes? Com el
mires, com el veus... amb el cor?
Siguem molt agraïts amb TOT el que tenim.
Som els privilegiats de Déu. Tenim els nostres,
però mai oblidem que el tenim a Ell: ens guia,
ens estima sense condicions, ens acompanya pel
camí d’aquesta vida de pas i ens dona l’esperança
per a vèncer les temptacions del desert. Ens ajuda a buidar-nos de les pors i a omplir-nos d’Ell.
En aquests temps de FOSCOR, mirem als
altres amb els ulls de Déu, estimant, compartint, perdonant, acceptant els altres com són i
abraçant tots els germans. Tal i com l’Antonio
Ordóñez (jesuïta mort recentment) ens animava:
“siguem cadascú allò que veritablement hem de
ser”. És a dir, siguem BONA NOTÍCIA pels altres
en aqueststemps de foscor, essent capaços, com
diu el Papa Francesc, de poder reconèixer quin
és el missatge de Jesús que Déu vol donar al món
amb la nostra vida.
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VIURE LA
SETMANA
SANTA
→

PÀG. 6

El context actual ens ha dut a imaginar una
forma de viure i compartir la Setmana Santa
diferent. Tres testimonis comparteixen al voltant
d'aquests dies tan importants per nosltres.

DIJOUS SANT

Com entomem un dijous sant rentant els peus
a la gent del nostre voltant? Com ens posem
al peu de la creu avui? Igual que els deixebles
l’endemà de la mort de Jesús, absorts en
la incertesa del moment, preparem el cor
per viure l’esperança de la resurrecció?

Entrar a Jerusalem és com endinsar-se en un cor ferit. Es una barreja
entranyable de força i tendresa on la vida batega amb dolor i passió. Fa
uns dies, entràvem amb Jesús a Jerusalem. Avui sentim que en certa
manera nosaltres som Jerusalem, aquesta Itaca estimada de Jesús on
ell es lliura al misteri que cadascú som. Jesús s’abandona a les nostres
distraccions i contradiccions, lliurant-se i guarint-nos.
— Repara’m, Jesús. No ha estat un temps senzill. He vist de prop el
límit de les meves forces. He acomiadat persones que estimo. He patit.
Repara’m!
— Vine, seu i deixa’t fer. Atura els pensaments, els judicis, les preocupacions. Reposa. Respira. Descansa. I deixa’t fer.

Deixar-me rentar
EDU TOMÀS
Un any més, com cada Dijous Sant, Jesús em
convida a sopar amb Ell. Tinc la gran sort que
porta convidant-me durant molt de temps
a la seva festa. Em venen a la memòria els
sopars multitudinaris als quals assitia amb
un bon grapat de joves. Com també en els
darrers anys, que em convidava a sopar al
poble d’Urroz-Villa, a Navarra, tot peregri-

nant cap al Castell de Javier... Però sobretot,
em ve el record del darrer sopar, en plena
pandèmia i confinament. Els dos, a casa
meva, Ell i jo a taula.
Un sopar ben diferent, carregat d’amor i
plenitud, amb moltes emocions que m’afloraven dins la intimitat de poder compartir
amb Ell. L’oportunitat de despullar el meu jo
i deixar-me rentar...
Ell ho tenia tot ben preparat, tot al seu lloc,
i sobretot la taula ben parada. Un sentiment
molt estrany em venia en veure Jesús davant
meu, agenollat per a mi, rentant-me els peus
per a mi, una entrega total per a mi, estimant
per a mi... tot per a mi.
Moment en el qual et fas ben petit i alhora
tot se’t fa molt gran. Dubtes de tu mateix i
tens por de no saber seguir el seu exemple.
Moment en el qual revises si ets dels que viu
“a taula parada o parant taula”. Si ets dels que
va per la vida “a peus nets o netejant peus”...
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I en aquell moment d’incertesa i reflexió,
Ell encara deia: Tranquil, ara no ho entens...
ja ho entendràs més endavant.
I el més endavant ja ha passat! De fet ha
passat un any. Un any força convuls i dolorós.
La malaltia de la mare i la seva recent pèrdua.
La pandèmia i el seu confinament. La situació social que ens rodeja. La por o el temor
d’abraçar a l’altre... El temps, però, en definitiva la vida, no la podem mesurar en minuts,
dies, mesos o anys. La vida la mesurem amb
amor. I d’amor, durant aquest temps, no n’ha
faltat. El repte amorós i incondicional de
servei cap a la mare... El suport mutu amb
els germans... L’amor i l’escalf que reps de
la gent que t’estima i vol estar al teu costat...

DIVENDRES SANT

En definitiva, que aquell missatge que em
llançava Jesús fa un any, l’he acabat entenent.

PÀG. 7

Entens que “la persona és creada per
lloar, fer reverència i servir a Déu nostre
Senyor”[EE23] Tenint en compte que lloar
significa donar gràcies per tot el bé de la
presència de Déu en el món, malgrat que no
sigui per a mi. Que fer reverència té a veure
amb reconèixer l’alteritat, l’existència d’altres
que em rodegen, necessiten i necessito, i
l’existència d’un Altre, a qui desitjo seguir i
servir, donat que em sento a les seves mans.
Entens que la vida l’hem de viure com
cada dijous sant, amb amor fratern. Parant
taula per aquells que estimes, per aquells
que dins la societat són els més petits, per
a tot aquell que vulgui venir a sopar amb tu
a taula... sabent, però, que de vegades cal
anar a sopar a casa d’algú, portar les postres
i deixar-se rentar.

Res no troba explicació a l’escàndol de la injustícia, del patiment i de la
mort infligida als innocents. — Si ets omnipotent, per què no evites el
mal? Si ets l’Amor, per què no evites el dolor dels innocents?
Avui és divendres sant i el silenci que se’ns imposa davant del mal
és el mateix que se’ns imposa davant de la Creu. — Atura’m. Atura’m!
Ajuda’m a parar. Ajuda’m a respirar, a escoltar el meu batec i el dels
altres. Ajuda’m a sentir que el mal no té l’última paraula.
La Creu de Jesús ens parla d’un lliurament sense límits. En la Creu
se’ns revela l’amor lliurat al desamor, que amb la seva ferida ungeix i
amoroseix el mal del món.

La passió avui: com em poso
als peus de la creu
MERCÈ ALMIRALL
M’envaeix un profund agraïment pel boig
desig del Pare d’enamorar els homes, les
seves criatures, de donar-se en amor, quan
al llarg de la història li hem girat l’esquena.
Decideix enviar el seu Fill, abaixar-se i donar-se per mostrar-nos, amb la seva vida,
la passió de fer-nos partícips del seu amor
creador. Fet home, com nosaltres, assumeix
les nostres culpes i ens n’allibera per sempre,
oferint-les i oferint-se al Pare i, ressuscita,
en cadascun de nosaltres, per restar en el
nostre cor.
Davant d’aquest amor que no puc abastar
em postro i adoro.

La passió em situa en el temps, llavors i
ara, és present dia a dia i nosaltres no en som
espectadors sinó que intervenim en els fets,
crucifiquem a Jesús. Ell mor per cadascun de
nosaltres, mor per mi a qui estima i coneix
profundament. La seva resurrecció és la
seva glorificació en quedar-se i habitar-nos,
personalment i, omplir-nos de l’esperança
de gaudir, ja ara, de la seva presència ressuscitada i caminar plegats cap al banquet
en què Ell s’oferirà com el millor vi. Jesús
ressuscita en mi, és Vida esperançada cap a
la plenitud amb Ell.
A Jesús el seguim crucificant, dia rere dia,
amb tant de mal com som capaços de provocar. Jesús es posa en mans dels traficants de
persones que, s’aprofiten del seu desig d’arribar al primer món i mor en la Mediterrània;
malviu en deixar el seu país, per causa de la

→
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El meu cor s’entristeix en saber-me causant de tantes passions del Ressuscitat que en
ells habita. Vull mirar-li a la cara, creuar-me
amb la seva mirada, tenir els seus sentiments
i implorant a la seva bondat, tendrament,
demanar-li perdó perquè faig el que no vull
fer i no faig el que voldria, per la meva limitació, per la meva por a arriscar-me, pel meu
conformisme.
Em situo davant la creu, amb gran respecte, desitjo acompanyar-lo en el seu patiment; miro el seu cos ple de nafres, el seu
rostre mostra de tant dolor, la seva actitud
de soledat i abandó, la seva figura que és un
esclat de tant amor com està lliurant.

guerra i s’està sota uns plàstics en un camp
de refugiats; és violat i violentat pels adults
que abusen de la seva innocència, mor sense
que ningú li agafi la mà en una habitació
d’hospital o sota uns cartons al carrer; resta
sol a casa amb grans limitacions físiques per
la vellesa sense que ningú li dediqui unes
paraules amoroses d’escalf...

La incertesa del dissabte,
l’esperança de la resurrecció
ÀLVAR SÀNCHEZ, SJ
Un deixeble que cercava la saviesa va preguntar al Mestre què havia de fer per trobar-la. El Mestre li va dir: “Intenta fer el següent: tanca els ulls i imagina’t a tu mateix
i a tot ésser vivent caient per un precipici. I
mira de comprendre que cada cop que intentes agafar-te a alguna cosa per frenar la
teva caiguda, allò també cau amb tu.”
“La imagen es desoladora, todos en el
suelo tumbados y exhaustos, algunos todavía temblando. Trini y yo nos miramos;
esta gente necesita mantas, agua y comida
caliente. Llamamos al equipo psicosocial
para pedirles que traigan todo el material.
Mientras hablamos, de pronto oigo una voz
rota y afónica detrás de mí. «Bon jour ,Tesa».
Gracias a Dios, es Adu. El chaval que recuerdo del otro día cuando hicimos la actividad
en el bosque, solo que con los labios cortados
y la tez llena de sal. Aparecen también otros
miembros del campamento, a acompañarles
y apoyarles. Me parece brutal como se cuidan entre ellos y el espíritu de solidaridad

Ell m’espera amb els braços oberts i no
em pot estrènyer, els claus li impedeixen,
però jo l’abraço amb tendresa i acosto la
meva cara al seu pit per acompanyar els darrers batecs, les darreres inspiracions en què
el Pare l’omple de la Vida i les espiracions del
que d’Ell resta. Acaricio el seu rostre i recullo
entre els dits la darrera llàgrima que llisca per
la seva galta i em sento banyada per l’aigua
de la Vida que raja del seu costat.

que desprenden. Hoy han sido ellos, pero
cualquier día pueden ser los siguientes. Siento que en realidad es la propia comunidad
quien sostiene a los supervivientes, mientras
que nosotros solo les acompañamos.”
Des de que vaig arribar aquí, no deixa
d’impressionar-me la manera com les persones desplaçades són capaces d’oferir-se
bondat i ànims enmig d’un entorn que sovint convida a la desesperança. La seva vida
està amenaçada. I davant d’això, prefereixen
obrir-se a la bondat i tendresa a tancar-se en
la seva dissort. El gest d’aquestes persones
s’obre pas com un feix de llum en la fosca.
Per ells i per nosaltres, l’esperança és decidir
viure el temps que ens queda estimant.
-Vine amb mi. Aixeca’t. Ajuda’m ara a
reparar el món!
Ressuscitem a mida que ens deixem
guarir per Tu i acollim la invitació a reparar
amb Tu el nostre món. Avui celebrem que la
realitat ressuscita amb Tu i que ens crides a
sumar-nos a la festa de ressuscitar junts el
nostre món.
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L’EXTERIOR
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GRÀCIES, SEMPRE!
DES DE: EL SALVADOR
Me llamo Marcos Tulio Orellana Iraheta
y soy becado gracias a esta comunidad y
al Padre Sivatte, ¡hacen realidad cumplir
nuestras metas! Sé que ayudan a mucha
gente así que no espero que me respondan
ya que mucha gente les debe escribir. Estoy
muy agradecido por su ayuda, le comento
al Padre Sivatte que no esperaba llegar tan lejos pero
ya, este ciclo, termino mis
materias y faltaría hacer el
trabajo de investigación o
de graduación, pero todo
esto no pasaría sin su gran
ayuda.
Con esto de la crisis económica pensé que ya no podrían ayudarnos y les estoy
muy agradecido porque, a
pesar de lo mal que se puso
la situación económica en
Europa, han hecho el esfuerzo de financiar nuestros
estudios. Admiro mucho
que ayuden a personas que
bien podríamos no merecer
su valioso apoyo, pero tengan la certeza que así como
ustedes me han ayudado, así
espero contribuir y ayudar a
la gente que me sea posible.

↑ Marcos, amb la
seva nova bata
de laboratori.

Siempre he pensado que solo somos
humanos y que, al final, solo queda en este
mundo las obras que hacemos y las buenas obras son retribuidas por Dios. Eso me
consta, ya que en más de alguna ocasión que
pude ayudar a alguien en un mal momento

fui bendecido de una forma que nunca lo esperaba, aunque sigo pensando que nunca he
hecho nada tan bueno como para merecer
esta gran ayuda que me brindan. Cuando
entré a la Universidad busqué en muchos
lugares solicitando becas y siempre me lo
negaban.
Recuerdo el primer año en la universidad
con pantalones rotos —muy mal vestido— y
con la incerteza de saber si iría la siguiente
semana. Ahora todo es diferente, aunque
tengo alguna vestimenta buena la mayoría
de mis prendas de vestir son regaladas y sigo
sin saber que he hecho para que me regalen
cosas buenas, así que estoy muy agradecido
con la comunidad, con el Padre Sivatte y con
Dios. No me alcanzará la vida para ayudar
a tantas personas como ustedes y el Padre
han hecho, espero escribirles más seguido,
espero no aburrirlos y gracias por todo.
Antes de irme quiero contarles lo emocionado que estoy. Ayer fui a San Salvador a
comprar una gabacha para ir al laboratorio,
ya que estoy haciendo mi investigación referente a metales pesados en agua del Rio
Lempa (bueno en realidad iré a aprender a
usar el equipo y luego que sepa bien el uso
iremos a tomar muestras) y si todo sale bien
con el equipo poder escribir mi tesis al final.
Bueno también les anexo mi foto con mi
gabacha nueva y tengan la certeza que uso
correctamente la ayuda que recibo solo en
lo que necesito. Hasta pronto y bendiciones
a todos.
Marcos T. Orellana

La tradicional trobada amb el Rafa Sivatte, enguany no va ser possible. Amb tot, vol agrair
un cop més que, malgrat la situació difícil en molts sentits, no s'hagi perdut la solidaritat
amb les persones becades d’allí, El Salvador. Els nois i les noies del programa ja han començat el curs, per ara telemàticament, amb molt d’ànim i agraïment. El dia 25 de febrer,
Sivatte a la nit va tornar a El Salvador amb la seva visió millorada gràcies a l’operació de
catarates que li van fer a Catalunya.
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LA PARRÒQUIA
AL DIA
REVISIÓ DE VIDA
Som un grup d'adults de Revisió de Vida. Aquest curs, donada la
situació, no ens hem pogut trobar, i ens hem vist amb la necessitat
de fer-ho. El grup, al seu moment, es va formar amb unes quantes
persones, conegudes de la parròquia, però a mesura que s'ha
consolidat, s'ha convertit en un grup d'amics que comparteixen
vida. És per això que necessitàvem trobar-nos. Vam decidir fer
una sortida i veure'ns a l'aire lliure.
Vam pujar al Montmaneu. A mesura que fèiem camí i també
quan el desfèiem, se'ns anava presentant un paisatge de postal, una explosió de primavera, de colors de flors de fruiters,
de tonalitats de verd, d'aire net... Ooooh!!! Això és Déu, aquí hi
ha Déu!!! I aquesta natura i aquests colors Ell ens els posa a les
nostres mans i nosaltres tenim l'obligació i la responsabilitat
de tenir-ne cura i estimar-la. Perquè aquesta meravella és casa
de totes, la casa comuna. Un matí de bona companyia, amistat,
pregària i contemplació.

POSANT MÉS
BONICA LA
PARRÒQUIA
Durant aquest any, s'estan duent a
terme algunes obres i reformes a la
Parròquia, per tal de posar al dia els
espais als usos actuals, així com per
renovar i posar bonic cada un dels
racons que utilitzem en el dia a dia.
Després d'arreglar algunes
problemàtiques amb filtracions i
goteres, s'estan pintant els sostres
de les sales, i també de l'església!

CELEBRACIONS DE SETMANA
SANTA A LA PARRÒQUIA
Les celebracions de Setmana Santa, a
la Parròquia, es veuran afectades d'una
manera o altra per la situació actual. Amb
tot, l'activitat no s'atura i cal agrair a totes
les persones que s'han implicat perquè
puguem tirar endavant cada celebració.
Trobareu els horaris al web i a la secció
Agenda del TRUC.
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LA RECOMANACIÓ

LA SOSPECHA DE SOFÍA (2019), PALOMA SÁNCEZ-GARNICA
Les persones som filles de
l'època que ens ha tocat viure.
No podrem ser jutjades pel lloc
on hem nascut, però sí pels actes
que hi hem desenvolupat. La novel·la que us recomano es titula
"La sospecha de Sofía" i va ser
publicada l'estiu del 2019.
En aquesta història podràs
conèixer una època masclista,
en la qual les dones estaven
relegades al paper de mestressa
de casa, però que començaven
a reclamar l'accés als àmbits
intel·lectuals. També prendràs
esment d'una societat que deixava impune el robatori de nadons
(sobretot a famílies humils) per
satisfer les famílies de l'alta societat, des d'on s'exercia el poder
com a vencedors de la guerra.
L'autora d'aquesta novel·la, Paloma Sánchez-Garnica, desgrana
la història d'uns personatges que
van viure a cavall de dues èpoques: la que comença amb l'aixecament del mur a Berlín i que
acaba amb el seu ensorrament,
l'any 1989. A Espanya, durant
aquesta època, es viu la darrera
etapa del franquisme. I enmig

d'aquest llarg període es desenvolupa una trama que t'atrapa
des de la primera pàgina, perquè
és profundament humana.
És una narració on els tentacles
de la Stasi (RDA), malden per
trastocar el destí de la Sofia i el
Daniel, un matrimoni acomodat i
insípid, amb la vida solucionada
en la societat madrilenya (podria
ser de qualsevol altra ciutat), on
la classe alta és afecta al règim.
Tots dos personatges viuran
una experiència impossible de
controlar i ens portaran pel Berlín
dividit pel mur, pel París de la revolució del 68 i, sobretot, per una
Espanya sorprenent, però de la
qual encara reconeixem moltes
empremtes avui dia.
Daniel, sempre obedient a un
pare autocràtic, un dia obre la
caixa de Pandora i descobreix
una realitat que li trenca totes les
normes i el porta a conèixer la
seva identitat i els seus orígens,
en un relat trepidant. El rerefons
de l'argument combina la història
del segle XX i els grans temes
socials, confrontats en dos
règims totalitaris, on s'exerceix

el poder absolut, on els
espies es mouen lliurement per
jugar la partida del control de la
política i de les persones.
Potser si comences a llegir
aquesta novel·la, no podràs
parar fins al final. Potser, mentre
la llegeixes, entendràs una mica
més què significa la llibertat. I,
potser, quan acabis de llegir-la,
somriuràs silenciosament,
mentre escoltes la música de "La
sospecha de Sofía".

VOLS COL·LABORAR
AMB EL TRUC?
Com bé sabem, la Comunitat la
formem totes les persones, una
a una. Per això, el
vol ser
una eina que ens ajudi a compartir, reflexionar i fer-nos actuar, tot
donant veu a les persones que en
formem part.
Et preocupa com celebrem o
vivim la fe? Quina relació pot tenir
l'Església amb altres aspectes de la

societat? Has viscut alguna experiència d'acollida? Com treballa el
vostre grup l'hospitalitat? Aquests i
molts més, són temes que treballarem en pròxims números del
.
Si tens alguna cosa a dir, vols
expressar-te escrivint, dibuixant,
a través de la fotografia... El
també és Comunitat! Esperem les
vostres propostes.

AMB ALBERT VILELA
I ESTHER PARDINA

→ Sant Agustí deia que qui canta,
resa dues vegades…
E. Comparteixo la frase de Sant
Agustí. La música i la lletra de les cançons són pregària per a mi. I en segons
quins moments de la meva vida, m’han
fet reflexionar, trobar-me, trobar a Déu.
La música sempre és bona companya
de viatge!
A. Com a músic que sóc, sempre
m’he sentit atret per la idea que la música que fem arribi amb la màxima qualitat i que tothom pugui gaudir-ne, del
so de les nostres veus i els nostres instruments ben afinats… No sóc cantaire,
però acompanyo amb el pensament
les cançons!
→ Ara arriba pasqua i serà ben
diferent… però tothom recorda
tantes Vetlles Pasquals de gom a
gom. Com se us presenta, aquesta
Setmana Santa?
A. Des de la distància, acompanyant
en el pensament, participant en l’esperit fraternal. Ho seguirem via online.
Recordant el patiment de Jesús, també
el de totes les famílies que han perdut
éssers estimats i els qui pateixen malalties. Confiant, des de la Pasqua, el Jesús
ressuscitat, com el seu amor ens acompanya en les nostres vides.

E. Sí, i pregant per les persones i famílies que viuen el dolor de la malaltia,
la por, la tristesa, la pèrdua. Tenint molt
present la vivència de l’any anterior, de
forma conscient i íntima. Donant gràcies i mantenint l’esperança en les nostres vides. I també enyorant el nostre
trio musical del dijous i divendres sant!
→ Aquest any ha estat complicat i la
pandèmia us ha tocat de ple…
A. Sento que, des del passat abril,
tinc una segona oportunitat a la vida.
Vull aprofitar-la donant gràcies per
l’amor rebut de totes les persones del
meu voltant. Vull regalar aquest amor
en forma d’amistat: a la feina, donant el
millor de mi, progressant; en la família,
estimant i deixant-me estimar. Refent
llaços, trencant nusos. I en la música,
continuar il·lusionant i il·lusionant-me.
E. Realment la vida es va paralitzar,
el món es va paralitzar. Jo vaig tenir pànic de perdre l’Albert: moments d’ansietat, insomni, de no menjar. Esperant la
trucada diària d’un minut dels metges
de l’UCI per saber com evolucionava.
Pregava ansiosament, sense esme. Fins
que una amiga em va enviar una reflexió: aquelles paraules em van fer parar
i canviar la meva inèrcia. Deixant-me
en mans de Déu, posant les meves pe-

“EL QUE NO CANVIA ÉS LA NOSTRA FE: AQUESTA
CRISI ENS HA D’AJUDAR A CRÉIXER I PREPARARNOS PELS MOMENTS DIFÍCILS”

Si pensem en els grups de cants
i músics de les eucaristies, segur
que ens venen al cap el baix
de l’Albert i la guitarra i la veu
de l’Esther. Van arribar a Sant
Ignasi buscant un lloc on nodrirse espiritualment, buscant un
missatge que els toqués el cor
i on les seves filles poguessin
descobrir Jesús. De la comunitat
parroquial els va atreure,
especialment, l’esplai i l’estil
fratern de la parròquia. Aquest
darrer any, el coronavirus els ha
tocat de forma ben dura; però
avui ens parlen d'agraïment,
d’esperança i de confiança.

ticions al cor de Maria i confiant en els
designis del Pare. La meva pregària es
va transformar, seguia tenint por, però
no em sentia sola: m’acompanyaven
Jesús i Maria. I, per descomptat, sentia
molt a prop a tots els amics i amigues
i, fins i tot, desconeguts que pregaven
per nosaltres.
→ I, des d’aquest punt, què els
diríeu a la resta de persones de la
comunitat?
A. Que sembla que estiguem travessant el desert, com a conseqüència
de la pandèmia. Però estic convençut que li podem donar la volta a la
situació. Ens ha fet deixar de banda
les relacions personals i activitats en
grup, però el que no canvia és la nostra fe: aquesta crisi ens ha d’ajudar a
créixer i preparar-nos pels moments
difícils. Hem d’assaborir cada minut de
la nostra vida, no perdre la il·lusió de
que aquest malson passarà i les abraçades i els petons tornaran. Us convido
a seguir els consells de les autoritats
mèdiques en la nostra vida i, si ens
ofereixen la vacuna, diguem SÍ!
E. I com diu la cançó “la vida és
bonica però complicada”, gaudiu dels
moments més senzills, perquè són
extraordinaris quan ja no es tenen.
Pregueu, perquè la unió fa la força i
perquè és l’única connexió amb Déu i
amb Maria. Valoreu la vida, el treball,
la família, la salut, el fet de respirar.. és
un regal! I compartiu, poseu-vos en
servei: fan falta moltes mans!

