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Benvingut/da,

Teniu a les mans la Memòria dels anys 2021-22 de la

Parròquia de Sant Ignasi de Loiola de Lleida. L’objectiu

d’aquesta és recollir tot el que s’ha viscut al llarg d’aquest

temps a la nostra comunitat. Us convidem a descobrir plegats

qui ha passat per la Parròquia, quines activitats s’hi han fet,

què ha canviat...

Els anys 21-22, han estat especials. Marcat per un retorn

notable de la nostra “normalitat” prepandèmia i la celebració

del 500è aniversari de la conversió de Sant Ignasi. Hem tornat,

i amb més força que mai!

“Que tot està per fer i tot és possible si estem junts”

En clau: COMUNITAT
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🔍 Què trobareu en aquesta memòria?
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LA PARRÒQUIA - D’on venim? On anem?

HISTÒRIA

La Comunitat parroquial Sant Ignasi de Loiola neix l’any 1976, en aquell
moment a la cripta de Sta. Maria de Gardeny a l’espera que fos acabat
l’edifici nou que va ser construït al solar de l’antiga casa de Crist Rei. La
nova església era obra de l’arquitecte el P. Enric Comas sj i va ser
inaugurat l’any 1978. La llum, la forma assembleària i l’austeritat eren les
notes principals. Amb una carta del 1978 amb motiu de la inauguració, El
P. Arrupe, general de la Companyia de Jesús exhortaba al P. Joan Canet,
rector, amb unes paraules que marcaven ja tot un estil: la sensibilitat
social, la col·laboració amb altres i un interès especial pel conreu de
l’espiritualitat. I tot amb una èmfasi repetit per subratllar la renovació i la
novetat:

“L’alegria de què la Companyia de Jesús s’hagi esforçat a treballar en
aquestes terres de Sant Pere Claver, amb un esperit renovat de

col·laboració i amb una manera nova en la formació i creixement
espiritual.”

Aquella església es va anar vestint de vida i d’imatges: el Sant Pelegrí,
original en guix de l’obra de Rafael Solanic; la Mare de Déu tallada en
roure americà, obra del P. Cinto Casanoves sj; el quadre cubista del Crist
crucificat de Lluís Trepat, cedit del fons del Centre Borja i l’obra mural de
la comunitat salvadorenca de Popa, fruit de l’agermanament amb aquesta
arran de l’anada del P. Rafa Sivatte després dels màrtirs de El Salvador.
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MISSIÓ

VOLEM SER UNA COMUNITAT CRISTIANA D’ESPIRITUALITAT
IGNASIANA

★ Per a portar la Bona Nova als desvalguts
★ Per aprofundir en la fe i celebrar la vida
★ Amb fidelitat creativa a l’Església
★ Amb esperit obert i crític al món
★ Per anar esdevenint Regne de Déu, el somni de Jesús en el nostre món.

VISIÓ

Avancem cap a un model de comunitat cristiana on Crist i la vida de les
famílies i dels joves són el centre de la seva vida. Una parròquia que sigui
comunitat, hospitalària, espiritual, verda i bonica. Per ser així avancem
cap a:
➔ Avancem a un nou model d’estructura comunitària on Crist i

l’assemblea són el centre. Fomentem la formació i la participació
dels laics en els llocs de govern de la comunitat.

➔ Avancem en el discurs de l’Hospitalitat com a manera arrelada
d’acollir i obrir-nos als altres i al món. Enfront dels discursos
individualistes fem una comunitat que se sensibilitzi i exerceixi l’art
de l’acollida i la solidaritat en totes les seves formes.

➔ Avancem per ser focus d’espiritualitat, i així esdevenir, lloc on
conrear l’espiritualitat i la pràctica dels exercicis espirituals i
potenciant les eines ignasianes de la pregària, l’acompanyament, la
mirada atenta a la realitat i la re�lexió i la manera oberta de celebrar.

➔ Avancem cap a una comunitat que posa atenció en la cura de la casa
comuna i inicia camins de pregària, re�lexió i vida pràctica més
sostenible.

➔ Avancem perquè el nostre espai físic tingui també el caliu i la
sostenibilitat necessària per dur a terme el conjunt d’activitats
apostòliques.
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LA PARRÒQUIA - Anys 21/22

“Portar la Bona Nova als desvalguts, aprofundir en la fe, ser fidels a
l’Església i tenir un esperit obert i crític al món”

Fa vint anys, quan vaig venir a viure a
Lleida, sense pensar-ho gaire, em vaig
trobar a les portes d’aquesta parròquia.
No pas per casualitat, feia temps que
coneixia el Joan Suñol. Crec que en
aquells moments la meva fe era més
aviat pobreta i poc compromesa. Les
inquietuds, però, ens porten a la cerca i
la cerca en la transformació. Perquè
aquí he crescut i hi he trobat persones
incondicionals, donades en cos i ànima.
He trobat amistat, acompanyament i
allò que sovint diu el Roger,
complicitats. Amb tot això he descobert
també el millor de ser-hi: la Comunitat i
amb la comunitat, el sentit de
pertinença, el compartir la vida i el
participar en celebrar-la.

I, endinsant-m’hi caminant amb tots els
que també caminen, vaig coneixent
Jesús viu, que és al costat del que pateix,
compassiu, que perdona i que es dóna
tot. Mirant-lo cara a cara i escoltant-lo
amb el cor i les mans obertes, crec que
insisteix en aquesta Missió: Portar la
Bona Nova als desvalguts, aprofundir
en la fe, ser fidels a l’Església i tenir un
esperit obert i crític al món. Aquest és el
camí, aquesta és la nostra tasca,
nosaltres som instruments. Això és el
que Jesús ens demana: construir ara i
aquí el Regne. Fem-ho esperançats
perquè creiem en un món millor.

Ramona Alamon Queralt,
Presidenta del Consell de la Comunitat
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“La comunitat ens la podem imaginar així: totes i tots dansant en sardana”

“I si organitzéssim la Parròquia com
una comunitat cristiana?” Aquestes
paraules escrites a mà pel Marc
Vilarassau en un marge d’un full trobat
per atzar entre una pila de papers per
reciclar em va fer pensar. I és que la
frase, provocadora i creativa, ens ajuda
a capgirar el “sempre s’ha fet així” i ens
desperta a poder imaginar el com
volem ser Parròquia. I en la línia del
Sínode dels bisbes, obert l’any passat
pel Papa Francesc, ens encoratja a
repensar una Església més horitzontal
i participativa, posant al centre de la
comunitat el Crist. Com el dibuix del
Picasso que posa al centre un colom de
la pau encerclat per uns dansaires, la
comunitat ens la podem imaginar així:
totes i tots dansant en sardana. I això

demana repartir-nos les tasques i les
funcions, no tenir por a l’assaig-error, i
preguntar-nos totes i tots quin és el
nostre espai dins d’aquest cercle.
Agraeixo a la Ramona que hagi volgut
agafar l’encàrrec de dirigir la
comunitat. Un encàrrec que sorgeix
després de culminar la darrera
Assemblea de la Comunitat parroquial.
Una Assemblea que vàrem viure en
clau orant i va ser com un tret de
sortida a repensar de quina manera
volem ser comunitat. Com t’imagines
tu què ha de ser una comunitat?

Roger Torres i Aguiló Sj,
Rector de la Parròquia St. Ignasi de Loiola
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COMUNITAT: MEMBRES
La nostra és una comunitat gran, rica i molt diversa que aposta per funcionar
horitzontalment amb la implicació de tots i cada un dels seus membres. Cada
àrea dona resposta a un col·lectiu i àmbit diferent i és per això que es pot
arribar a tota mena de persones i donar respostes a diferents facetes
(espirituals, de lleure, formatives, culturals, integratives, etc.). La nostra
parròquia és la casa de tots, tots decidim, tots ens impliquem i tots donem i
rebem. La manera com ens organitzem i decidim els afers de la Parròquia,
re�lecteix que la implicació dels laics són fets i no només paraules.

ORGANIGRAMA

“GOVERN”

➢ Consell de la Comunitat
És l’òrgan de gestió de la comunitat. Vetlla pel bon
funcionament dels grups, fixant el calendari de curs, la
creació, baixa o suspensió de grups, així com
nomenar-ne les persones responsables.

➢ Equip de pla estratègic
És l’òrgan rector. Nomena el President del Consell
Parroquial. Ratifica la creació, tancament o declaració
de suspensió de grups proposats pel Consell
Parroquial, així com els nomenaments dels
responsables.

➢ Consell d’economia
Fa el pressupost anual de la comunitat. Supervisa
la comptabilitat general de la comunitat. Fa un
manteniment acurat de les instal.lacions, fent les
obres i canvis necessaris per al seu correcte
funcionament.

➢ Assemblea
L’òrgan de representació de la comunitat. Fixa les
línies estratègiques a seguir pels següents 4 anys.
Avalua el seguiment i avanços en les línies
estratègiques de l'Assemblea anterior.
Es reuneix de forma ordinària cada any i de forma
extraordinària a proposta del Consell Parroquial.
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SERVEIS

★Despatx parroquial
★ Acollida del pelegrí
★ Secretaria

★ Entorn Segur
★ Comunicació “El Truc”
★Neteja

★ Economia
★Manteniment
★ Equip jardineria

Serveis que oferim gràcies a la implicació de membres que donen el seu
temps de manera desinteressada. Sobretot gràcies!

CELEBRACIÓ, Litúrgia

★ Equip de litúrgia ★ Cor de les 10h ★Grup de cants

Horari misses

De Dimarts a Divendres

20:00h

Dissabtes

19:30h

Diumenges

10h - 12:30h  - 20:30h
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“XIFRES AMB PROFUNDITAT”

10 JESUÏTES

“Al�ò qu� ��� es���t�� �el� ���s ��av�� �� p�e�èn�i� �� mo��s ���t��o��s, co�fi�-ho � ���es
fide�� q�� �i���n �a��ços �’en���y��-ho ���bé a d’al���s.”

2 Tim���o 2:2

13 BATEJOS

“No h�� ��s�u� p�� ��s�e�dèn�i� �� sa��, ni ��� d��i� c����l, ni ��� v��e� h��à, si�ó de
Déu m���i�.”

Ju�n 1:13

1 BODA

“Per ���t, ja �� �ón �o�, si�� ��a s��� �ar�. Al�ò qu� Déu h� ��i�, qu� �’ho�� �� ho
se����.”

Mat�� 19:6
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1 ORDENACIÓ

“Per��è, qu�� �r��i���m, no ��� �nu����m a ����l��es ����ix��: an����em ��� Je��c���t
és e� S��y��, i p���l��e� q�� �o� �l� ��s��es ���v��o�s ��� �mo� �� J�sús.”

2 Cor����s 4:5

22 DEFUNCIONS

Dolors - Maria Rocio - Antonio - Genoveva - Miquel - Adela -
Magdalena - Rosalia - Miguel Angel - Pilar - Josep Maria - Juan -

Núria - Maria - Maria - Maria Yolanda - Juan - Carmen - Eduardo -
Montserrat - Rafael - Marta

No h� ���t, no�és �e ��r��� ab��� � no ���l ��e �� r��o�d�� a�� l�àg�i��s,
co� �� f�� u� d'aq����s �u� �� té es����nça. No h� ���t, pe���è en���� qu� ��
me� ��� no �� ��gu�,  la ���� p�e�èn�i� es �a�à se���r se��r�. Seré el ����r�
do�ç qu� ���eg� � �a�z����es ���s �� �ev� ���òri�, i s��é ta��é un� ���ic�
pàgi�� �� la ���� hi��òri�. Per�ó a t���, se'm �a ��l��a� d��-vo�, qu� �� �e

mo��, qu� ���és �e ��r��� ab���.
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COMUNITAT: GRUPS I ACTIVITATS

A Sant Ignasi fem una aposta decidida per acompanyar el creixement en la
fe, al llarg de la vida, a través de diferents grups, activitats i propostes
formatives. Des dels més petits i fins a les àvies i avis més grans.

Pel que fa als més petits, fugim de cap adoctrinament i optem per
proposar i convidar a anar descobrint valors a partir del lleure i
d'activitats lúdiques. De la catequesi dinàmica i atractiva per anar
mostrant la fe cristiana i acompanyar-ne la descoberta respectant el ritme
que cada infant té. I per als joves, aquells que comencen a endinsar-se sols
al món, enmig d’un remolí de canvis emocionals, socials i intel·lectuals,
els esperem amb una proposta exclusiva. Creem espais perquè enraonin,
experimentin, coneguin més enllà de la Parròquia, etc. Tot plegat, dins
d’una xarxa nacional; Mag+s.

Perquè puguem re�lexionar, a la llum de l’evangeli, allò que anem vivint
cada dia a la feina, a la família, al barri, etc. tenim diferents grups de
revisió de vida i de creixement.
Per poder dedicar estones i etapes a descobrir, treballar i aprofundir en la
nostra fe, l’equip d’espiritualitat ofereix un seguit de propostes.
A més a més, la vida en societat ens reclama sovint posicionaments i
opcions que requereixen formació prèvia per poder donar una resposta
coherent i alineada amb el missatge de Jesús. És per això que també
tenim diferents propostes formatives que ens hi ajuden.
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INFANTS I JOVES

ADULTS
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ESPLAI

L'Esplai té l'objectiu de facilitar recursos als infants i adolescents per
ajudar-los a créixer amb uns valors i una visió integral de la persona a
través del lleure.

Durant el llarg de l'any l'Esplai proposa diferents tipus d'activitats:

 > Curs escolar: Tardes d'esplai

Els dissabtes a la tarda, de 17:00 a 19:00h, ens trobem a la Parròquia per
"fer Esplai".

> Estiu St. Ignasi

L'Estiu també és un període per gaudir del lleure, per això, oferim quatre
activitats, en funció de l'edat dels participants. Les Colònies (de 1r a 6è de
Primària), els Campaments (de 1r i 2n d'ESO), la Ruta (3r i 4t d'ESO) i el
Camino o Camp de treball (1r i 2n curs d'estudis postobligatoris) permeten
desconnectar un temps i passar uns dies envoltats de natura, amics/gues i
molta diversió!
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TARDES D’ESPLAI

El curs 21/22 sens dubte, ha quedat marcat per la tornada a la normalitat. Per
una banda, recuperem la presencialitat de manera definitiva i la mascareta i

altres mesures de restricció en el lleure desapareixen pel camí.

Hem tingut 152 participants i 24 monitores i monitors voluntàries.

Dissabtes plens de jocs, tallers, gimcanes, activitats de re�lexió i molt més!

Destaquem diferents activitats extraordinàries com:

PORTADA DEL PESSEBRE

La Portada del Pessebre, una sortida familiar oberta a tota la família de
l’esplai així com membres de la comunitat. Enguany, el format ha estat d’1

dia. Vam anar al Santuari de Salgar, al municipi de Foradada (La Noguera), on
vam fer una petita excursió, una missa i en acabat un dinar de germanor.

EXCURSIONS DE GRUP

També han tornat les excursions de grup, sortides amb el grup d’edat a
pobles i ciutats d’arreu, algunes (les dels més grans), amb pernoctació. Les

excursions són un espai que permet fer més caliu de grup, ja que inclou
moments del quotidià més distesos, a diferència de les dues hores dels

dissabtes tarda.
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ESTIU

COLÒNIES
[P5 a 6é de primària]

Per 6é any consecutiu (exceptuant l’estiu

2020), hem tornat a la Casa de Colònies

del Pedraforca, on hem gaudit de 10 dies

de jocs, piscina, nits fresques i bon

menjar! I tot plegat, envoltats d’un

paisatge meravellós amb unes vistes

privilegiades al Pedraforca.

CAMPAMENTS
[1r i 2n d’ESO]

Juntament amb Colònies, l’activitat de

Campaments hem tornat per 6é any, al

Terreny de Cal Ferrer, situat a 1km de la

casa de Colònies i a la vora d’un riu. Allí

acampem, i també gaudim d’una casa

refugi amb lavabo i menjador, on fem els

àpats. Els campaments són un espai

d’apropament a la natura i primer

contacte amb una manera de viure més

austera.
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TRAVESSA
[3r i 4t d’ESO]

L’activitat de travessa, ja compta amb

dues edicions. Travessa fa un pas més

enllà de Campaments cap aquesta vida

més austera. Són 12 dies de campament

itinerant, immersos en la natura i

gaudint d’aquesta. Enguany, la Ruta s’ha

fet per la demarcació del Pallars Sobirà.

*Novetat*   CAMP DE TREBALL
[1r i 2n d'estudis postobligatoris]

Enguany, el grup Bidea ha dut a terme

una activitat nova, el Camp de Treball.

Un grup de 16 joves ens hem sumat al

projecte de museu de camins, on hem

treballat per rehabilitar camins de

muntanya i hem après a reconstruir

murs de pedra seca. S'estableix com

activitat biennal, alternant amb el

Camí de  Santiago.
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GUITARRA

Fa força anys que va sorgir amb un grup de monitores i monitors de
l’esplai, l’activitat de guitarra, on s’ofereixen classes per aprendre a tocar
la guitarra a infants de la Parròquia. L’activitat es du a terme els divendres
de 19h a 20h. És ben maco, quan ens trobem joves que han après a tocar la
guitarra aquí i que ara toquen a les misses.

Darrerament, hem tingut molts canvis i novetats!
L’equip s’ha renovat per complet. El Dídac, monitor de l’esplai, s’ha
incorporat com a coordinador de l’activitat, i s’ha format un equip de 6
profes amb joves del grup Bidea; el Jordi, la Mireia, l’Eva, la Júlia, la Laia, i
la Carme.
Hem tingut 20 alumnes, un increment d’inscrits respecte a anys
anteriors. A més, tenir un grup nombrós de profes, ens ha permès crear
grups de diferents nivells, alhora que reduïts, per poder tractar a cada
infant de manera més personalitzada i adequant-nos al ritme de cadascú.

També hem fet un Festival de
Nadal i de Final de Curs, on
cada grup ha pogut tocar
davant de les famílies i mostrar
allò que han après durant les
classes.

Com a objectius a futur, ens plantegem incloure un grup d’adults i així
obrir-nos a més gent de la Comunitat!
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CATEQUESI
La Catequesi és la preparació per als infants que vulguin iniciar el procés per a rebre la 1a

Comunió. La preparació té una durada de dos cursos escolars, en principi, corresponents a
3r i 4t de primària. Ens trobem tots els dimecres de 18.15h a 19.15h, a la Parròquia.

El curs 2021-2022 va venir marcat per un canvi en
l'equip de Catequistes. 5 noves voluntàries, la Laura,
l’Anna, la Mireia, la Núria i la Gemma, van agafar el

relleu de les persones que feia molt temps havien fet
aquest servei a la comunitat.

A l'inici del curs encara vam estar molt pendents de
confinaments per la Covid, però s poc a poc vam

poder fer les sessions amb normalitat.
Vam poder fer sortides a la botigueta d'Arrels, al Peu del Romeu i a la Catedral. Les vam

gaudir molt, i algunes famílies ens hi van poder acompanyar. A 1r de Catequesi vam tenir 12
infants, i a 2n van ser 10 nens i nenes que el maig del 2022 van poder rebre el Sagrament de

la 1a Comunió.

CATEQUESI +
El grup de catequesi +, el formen 3 catequistes: la Maite, la Rosa Durich i el Josep M. Fem

catequesi dirigida a joves del centre AREMI. Ens trobem els dissabtes a la tarda, cada 15

dies. Les nostres sessions de catequesi cada curs tenen un símbol, i a través d’ell treballem

diferents valors relacionats amb la fe. Seguim el temps litúrgic i sempre projectant

Powerpoints, imatges, música, cançons, intentant que els resulti el més entenedor,

engrescador i alegre possible. Abans de la pandèmia les nostres sessions les fèiem a la

Parròquia, érem al voltant de 15 persones, però des del temps de pandèmia ho realitzem a la

Residència AREMI, on resideixen la majoria de nois/noies, i encara seguint el protocol de

portar mascareta, tots en la mateixa sala, però separats per tres unitats tal com fan les

diverses tasques del dia. Normalment, s’hi afegeixen 2 o 3 nois/noies externs. En total unes

18 persones.
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MAG+S

Mag+s és una proposta de vida cristiana adreçada als joves des de
l'espiritualitat ignasiana.

CONFIRMACIÓ
Tot comença amb el sagrament de la confirmació en què Déu mateix
“confirma” la vida nova que se’ns ha donat ja en el Baptisme, i ens dóna la
força de l’Esperit Sant per a poder ser testimonis de Jesús amb tota la nostra
vida. Es realitza en una època, l’adolescència, en què cadascú comença a
fer-se una identitat i camí propi, marcat per una presa de decisions
importants de cara al futur. Entre aquestes, la nostra relació amb Déu i
l’església.
Adreçada a joves de 4t d’ESO i 1r de Batxillerat, la preparació de la
confirmació dura dos cursos escolars. Ens reunim els divendres de 16.30h a
18h. Aquests dos cursos hem tingut 33 joves, dividit en 3 grups. Un total de 6
acompanyants, el Roger, la Izaro, la Marta, el Lluís, el David i l’Ares.

GRUPS DE VIDA
Ja confirmats, es segueix oferint una continuïtat als joves i fer vida de grup.

Amics del José                          Amics de la Clara                                 Evangelistes
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ACTIVITATS

Fluir
Una de les activitats amb més èxit de Magis
Lleida, sens dubte és el Fluir, que ja compta
amb més de 6 edicions. El Fluir és un recés no
dirigit dissenyat d’acord amb les necessitats
dels joves, amb l’esperit de Taizé. Són uns dies
per baixar les revolucions i dedicar un temps
de qualitat per estudiar, descansar, pregar, fer caliu…
En definitiva, un temps per "�luir" en comunitat.

Vetlla de Nadal

Ja fa anys, que la Delegació de Pastoral de
Joves, la FVB i el MCECC, organitzen la Vetlla

de Nadal. Un vespre on ens apleguem els
joves de tota Lleida per fer una vetlla de

pregària per preparar-nos a viure amb sentit
els dies de Nadal.

Pasqua Jove
Es tracta d'una experiència per viure els dies de
Pasqua amb altres joves de tota Catalunya, a
partir de dinàmiques de grup, pregàries i
celebracions compartides i estones personals
per endinsar-se en la celebració de la Pasqua.
Se  celebra al Col·legi Claver. Les edicions 2021 i
2022, a causa de les restriccions, s’han celebrat per territoris.

*Novetat* Pregàries Taizé

Enguany, des del grup de vida Evangelistes,
sorgeix una nova proposta, les pregàries de Taizé.
Una estona d'oració contemplativa en comunitat,

a través dels cants meditatius, la pregària i el
silenci. Aquestes se celebren l'últim divendres de

cada mes, i estan obertes a tota la comunitat.
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GRUPS DE VIDA

❖REVISIÓ DE VIDA
El grup es reuneix el 2n dimarts de cada mes, de 20h a 21:30h, per revisar la vida a la llum de
l’evangeli. Emprem la metodologia veure-jutjar-actuar, intentant ser cada cop més conscients
d’allò que vivim per poder ser més coherents entre allò que creiem i el que fem. Tractem un
tema comú durant 2 sessions que prèviament ha decidit la Coordinadora dels Grups de RdV.
Abordem qüestions de "la vida" que ens preocupen, d'actualitat, socials, espirituals,
d'Església, de ciutat i de país. El consiliari  prepara una introducció evangèlica del tema a
tractar, aportant material escrit, textos per re�lexionar i un petit guió que s’envien a tothom
una setmana abans, per poder-los treballar abans de la reunió. Ens dividim en 4 grups i en
cada un hi ha un consiliari i un moderador.
El que considerem més important d'aquest curs 2021-2022 ha estat que, a pesar dels
condicionaments de la pandèmia hem aconseguit reunir-nos amb normalitat amb més o
menys presencial. I fins i tot, hem rebut noves incorporacions, fins a arribar a 36 participants.

❖VIDA CREIXENT
Vida Creixent és un moviment de jubilats i gent gran amb voluntat de créixer en la Fe,
fomentar l'Amistat i ser membres actius de l'Església i de la Societat. La Comissió diocesana
de Vida Creixent, posa a disposició dels grups uns temaris al voltant dels quals té lloc la
conversa, el diàleg dels seus components.
A la Parròquia, el grup de vida creixent sorgeix originalment d’un grup de Revisió de vida
de gent més gran que posteriorment decideix unir-se al moviment. Per això, tot i seguir els
principis de Vida Creixent, a l’hora de treballar els materials proposats, encara es manté
part de la metodologia de Revisió de Vida de veure-jutjar-actuar. El grup es reuneix el 1r
dimarts de cada mes, de 18h a 19h. En tornar de la pandèmia, hem quedat 21 membres.

❖GRUP DE CREIXEMENT
L’objectiu del grup de Creixement  és descobrir junts i compartir com l’evangeli va
il·luminant la quotidianitat de la nostra vida. Ens trobem cada 15 dies. Una reunió és per
llegir l’evangeli del diumenge següent per extreure el que ens aporta a la vida de cadascú. A
la reunió següent, un membre del grup proposa una estona de pregària en comú. Així cada
15 dies alternem una reunió amb l’evangeli i una trobada de pregària. Enguany, al grup hem
sigut 9 membres.
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PROPOSTES FORMATIVES

CURS BÍBLIC

El Grup Bíblic és un espai per a compartir i formar-nos en el sentit dels
textos bíblics, i en les possibilitats que l'Escriptura té d'il·luminar-nos, de

donar-nos llum i consol per a les realitats que vivim avui. Com que els
participants poden venir de contextos diferents, solem iniciar amb unes

sessions d'introducció per tal d'aprendre nocions bàsiques d'apropar-nos
a la Bíblia com a adults i creients, que a vegades desmunten esquemes

apresos de petits.

Ens trobem els dimarts, exceptuant el 2n dimarts de cada mes, de 20h a
21h. Enguany, hem tingut 24 inscrits. El Curs l’imparteix el Joan Morera

SJ.
El curs 2020-21 vam iniciar el Primer Testament aprofundint tot l'any el

llibre del Gènesi, i aquest curs 2021-22 hem continuat amb el llibre de
l'Èxode. Enguany tenim l'objectiu de recórrer els textos més importants i

descobrir-hi esdeveniments-prototipus, vivències i creences del poble
d'Israel que són fonamentals per a comprendre millor la vida i missatge de

Jesús. Al llarg de les sessions, procurem combinar l'exposició dels textos
amb una manera participada de comentar ressonàncies, i estem oberts a
una lectura alliberadora de l'Èxode, sobretot en el context de migracions

que també avui estem vivint. En el fons, procurem descobrir que el Déu de
l'Antic Testament és el mateix que el Déu de Jesús al Nou Testament,

malgrat que la humanitat l'hagi expressat de maneres i amb gèneres molt
diferents.

Estem procurant valorar l'Antic Testament, que sol ser molt incomprès i
fins odiat, i els comentaris dels participants són de descobertes i poder

assaborir el significat d'aquests textos. Per ara n'estem molt contents de la
participació activa del grup, i l'interès de tothom en seguir.
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EQUIP ECO PARRÒQUIA

A partir de l’Encíclica del Papa Francesc “Laudato Si”, i la crida d'aquesta a
una Ecologia Integral, algunes persones de la Parròquia ens vam plantejar
que és el que podríem fer, i ens vam adherir a la xarxa d'EcoParròquies
promoguda per Justícia i Pau.

En vam trobar un grup transversal de persones de la nostra parròquia i
vam endegar l'Equip. Partíem de 0 experiències, i el 1er que vam fer és
mirar de sensibilitzar-nos nosaltres a nivell d'equip sobre el tema de
l'Ecologia Integral. El següent pas, que podem fer?, i vam elaborar un
llistat de 7 temàtiques del nostre dia a dia sobre Ecologia Integral, i que
podien ser el 1er pas cap a un canvi d'estil de vida en la línia del que diu
l'Encíclica. Cada tema el tracta una persona i a cada tema li dediquem
dues sessions. Vam pauta l'estil dels escrits per donar-li una
homogeneïtat. Ens vam plantejar com a objectiu, mirar de transmetre
aquest treball a tota la resta dels membres de la comunitat, i com per
mitjà del Truc fent un escrit cada mes i de cara als més joves per mitjà de
l'Instagram que té Mag+s. La finalitat del nostre grup és mirar de
sensibilitzar a totes les persones de la comunitat i a totes aquelles que
s'apropen sobre el tema de l'Ecològica Integral.

Aquest curs, l’equip ha tingut 6 integrant fixes i 1 esporàdic. Ens trobem
un cop al mes, generalment els dilluns, durant una 1h aproximadament

CRISTIANISME I JUSTÍCIA

Una de les propostes més afectades per la pandèmia,a causa del caire més
participatiu i multitudinari dels seminaris, durant el curs 2021/22 ha
quedat pausat. Els seminaris i xerrades han començat a veure la llum a
finals del 2022.
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EQUIP DE LA FAMÍLIA

El CPM (Centres de Preparació al Matrimoni) és un moviment eclesial
internacional. Aquest moviment té la missió d'acompanyar les parelles en el

creixement del seu amor i de la seva fe, amb vista a la preparació del
sagrament del matrimoni i a la constitució d'una parella i una família que

tendeixin a la realització de l'esperit evangèlic. A Lleida col·laborem amb la
Delegació de Família i Vida del Bisbat i treballem, com altres equips de

Catalunya i Espanya, formant part d’una Federació Estatal que a la vegada
forma part de la Federació Internacional del CPM. El CPM a Lleida coordina

l'acolliment diocesà a les parelles que volen fer la preparació immediata al
matrimoni. Comprovem que amb el pas del temps en món de la parella està

evolucionant i avui en dia constatem que hem passat d'acollir parelles de
nuvis a acompanyar “matrimonis” que decideixen casar-se.

L’Equip el formem 6 parelles. Aquest curs han realitzat el curset
prematrimonial 20 parelles.  Fem trobades cada mes o mes i mig.

Habitualment els divendres entre les 20.00 i les 22.00 hores.
Després del període de pandèmia en què les trobades van ser telemàtiques,

hem tornat a recuperar els cursos presencials.
Què podem millorar: Cal rejovenir l’equip i ampliar-lo!
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EQUIP D’ESPIRITUALITAT

La seva funció és promoure accions que afavoreixin el desenvolupament d’una
espiritualitat que ajudi a descobrir la presència de Déu en la vida de cada dia i
que aquesta experiència sigui la font que dóna sentit a la vida. L’equip està
format per 5 persones. Ens reunim habitualment cada setmana.

ESPAI OBERT DE PREGÀRIA

Des de l’equip es potencia una forma de pregària contemplativa, oberta a
tota la comunitat. Ens trobem cada dijous a les 19h.

Durant aquest curs s’ha fet un calendari per distribuir la preparació de la
pregària entre tots els grups de la parròquia.

RECESSOS “MATINALS”

Portem vides atrafegades amb compromisos diversos que dificulten
aquesta desconnexió i aïllament prolongat que demanen els exercicis i
recessos espirituals. Per això oferim un format adaptat a la situació, els
recessos matinals. Un espai d’aprofundiment, amb una durada reduïda
de 3 o 4 hores. Habitualment programem uns 3 recessos matinals al llarg
del curs, sempre els dissabtes al matí. De vegades, amb opció de dinar i
allargar a la tarda. Enguany, en haver-hi activitats pròpies de l’any

ignasià, no n’hem proposat tants. Als recessos, hem tingut una

assistència d’entre 20 i 30 persones.

EXERCICIS EN LA VIDA ORDINÀRIA

Aquest curs hi ha hagut 17 participants que han fet els Exercicis en la
Vida Ordinària, oberts a totes aquelles persones que busquen un procés
espiritual guiat més profund i constant. Setmanalment, cada exercitant
es troba amb el seu acompanyant. El procés es reforça amb tres recessos
al Col·legi Claver.
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AMBÓ

L’equip va participar en la creació del grup l’Ambó, que es reuneix un cop
al mes per comentar i compartir vivències a partir de l’evangeli del

diumenge següent. Els responsables del grup són Alexis Bueno i Xavier
Navarro. Amb l’absència de l’Alexis, el grup ha entrat en període de

pausa.

★IGNATIUS 500
Juntament amb altres membres i grups s’ha col·laborat per promoure
i participar en les diferents activitats de l’any Ignasià.

Recessos Ignatius 500. Tres recessos de dissabte matí i tarda. Cada
recés s’ha fixat en un moment significatiu de la conversió d’Ignasi:

➢Pamplona (la ferida): 2 octubre 2021
➢ Loiola (convalescència): 12 febrer 2022
➢ Manresa (veure totes les coses noves en Crist): 14 maig 2022

Missa a la Sagrada Família. Celebrada el
12 de març. Membres de la comunitat
van participar del cor.

L’equip també ha col·laborat en la preparació i realització del Camí
Ignasià - Ignatius 500. Una caminada pel recorregut que va fer Sant
Ignasi entre Loiola i Manresa, viscuda com una experiència
d’autoconeixement i canvi interior amb l’ajuda de textos referents als
Exercicis Espirituals.
Finalment, hem clos l’any, amb una visita a Manresa d’1 dia, el 12
d’octubre.
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COMUNITAT: EN XARXA AMB EL MÓN

A la nostra parròquia observem la realitat i la re�lexionem per detectar necessitats, i
sortim de la nostra zona de confort per posar en pràctica les paraules que hem
recollit més amunt. Ho volem fer en xarxa amb altres parròquies, institucions,
organitzacions i persones. Entenent que som petits, però en xarxa esdevenim
imparables.
Fem aportacions econòmiques per donar resposta a totes les demandes que ens
arriben, i podem afirmar que som ben generosos, però, cada cop més hem entès
que el nostre temps té un valor molt més gran que mobilitza tota la nostra persona i
transforma de manera molt més contundent la realitat. Anem teixint lligams
persona-persona, comunitat-comunitat que ens allunyen de l’assistencialisme i ens
apropen a la caritat i a l’amor incondicional.

Missió Jesuïta Lleida
Col·legi Claver

Cvx
Comunitat Jesuïta

Comunitat Filles de Jesús
Fundació Arrels Sant Ignasi

Santuari St. Pere Claver de Verdú

Diòcesi de Lleida
Delegacions i secretariats
Arxiprestat de l’Acadèmia

Col·legi Maristes Montserrat
Fundació Verge Blanca

Veïnal i ciutadana
Associació de veïns

Instituts-Sant Ignasi
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Pastoral de la salut

Pastoral de la Salut neix amb l'objectiu de:
➔Que totes les persones malaltes de la comunitat parroquial puguin

trobar-se acompanyades pels delegats que els hi envia la comunitat.
➔Que els familiars dels malalts trobin el suport i l’acompanyament de la

nostra comunitat parroquial.
➔Que els malalts que ho demanen, puguin rebre els serveis religiosos:

comunió, confessió i unció.

Cada any celebrem comunitàriament la Unció de la gent gran i dels
malalts no impedits, en una missa del diumenge, amb participació de la
comunitat. També realitzem l’animació de l'eucaristia setmanal a la
residència del “Parc del Segre”.
Actualment, el grup compta amb 8 membres més el consiliari, en Ramón
Ribas Sj. Ens reunim el tercer dimarts de cada mes, de 18:30h a 19:30h,
amb l’objectiu d’organització i de formació.
Hem treballat llibres recomanats pel Dr. Cabau, delegat episcopal de la
Pastoral de la Salut, com “Esperança després de la Covid-19” o “Com viure
amb la malaltia” de Joan Viñas. També hem assistit a una formació
telemàtica sobre la Unció dels malalts organitzada pel mateix Dr. Cabau,
així com una formació presencial sobre la llei de l'eutanàsia per la Dra.
Montse Esquerda. Finalment, hem assistit a la formació convocada pel Sr.
Bisbe, a la Catedral, per obtenir la credencial de ministre extraordinari de
l’Eucaristia.

Grup Tercer món
El grup de Tercer Món sorgeix amb la missió de donar a conèixer i al
mateix temps involucrar a la comunitat parroquial amb els projectes que
porten a terme el jesuïta Rafa Sivatte a El Salvador: "Construyendo
sueños” i el jesuïta Manolo Fortuny a la República del Txad: "Kayabé
abanza”.
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Ambdós duen a terme una missió en dos llocs ben llunyans. El grup ens
recorda, que des d’aquí també podem aportar el nostre granet de sorra.
Des del grup de Tercer Món ens encarreguem d’organitzar activitats per

fer difondre els projectes i
ajudar-los de manera econòmica.
L’activitat principal és la venda de
detalls de fusta del Salvador, que
hem recuperat, després de dos anys
de pausa. Esporàdicament, anem a
diverses parròquies de Lleida, per
fer paradeta amb aquests detalls.

Extraordinàriament, durant el curs 2021/22, vam organitzar una obra de
teatre a l'escorxador. La recaptació de les entrades va anar a parar al
projecte del Rafa Sivatte.

Fundació Arrels

La Fundació Social Sant Ignasi de Loiola, Arrels Sant Ignasi neix en el si de
la comunitat parroquial de Sant Ignasi de Loiola de Lleida, que decideix
fer una opció clara d’atenció a les persones més desfavorides de la ciutat.
Per això es du a terme, durant l’estiu de 1993, una campanya d’entrepans
per a les persones passavolants que arriben a Lleida per la campanya de
fruita.
Des de llavors, la fundació ha anat creixent, obrint nous projectes i
diversificant els seus serveis, sempre amb la mirada posada en el benestar
de la persona.
Tot i que funciona com una entitat independent, pel seu origen, es troba
fortament arrelada en la nostra comunitat. Tant és així que alguns dels
programes/projectes destacats encara mantenen un estret lligam amb la
Parròquia i, fins i tot, sorgeixen d’iniciatives proposades en la nostra
comunitat. I no cal dir, que molts dels voluntaris i voluntàries, no són
altres que membres de la comunitat. És també per això que dues de les
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quatre col·lectes mensuals de cap de setmana van destinades a la
fundació.

En són l'exemple, el programa d’Alfabetització (Rakenàa) o l’acollida a
temporers. Ambdòs projectes, tot i ser gestionats per la Fundació, tenen
com a seu, la Parròquia.

Alfabetització
Un punt de trobada per a migrants, a través de la formació lingüística i
l'aprenentatge del català i el castellà, així com de la cultura.
Hem tingut un total de 198 inscrits (148 dones i 50 homes), de 17
nacionalitats diferents i 35 voluntaris. Tot i que la seu del projecte és la
Parròquia, amb els anys, el nombre d'inscrits no ha fet més que
augmentar i la Parròquia s’ha quedat petita. Hem tingut un total de 14
grups, dels quals només 8, han pogut fer classe a les sales de la parròquia.
Complementàriament, l’Irel ens ha deixat 3 aules, Òmnium cultural 1 i
l’Acadèmia Mariana 2.

Acollida de temporers
Durant la temporada de la fruita a Lleida,
fa anys que es viu una crisi social amb els
temporers, que arriben i no tenen unes
condicions dignes d’estança i acaben
malvivint al carrer. A la Parròquia, per
tercer any, s’ha habilitat el primer pis per
funcionar com alberg i poder allotjar una

part d’aquests temporers que viuen al carrer en les situacions més
precàries. Una iniciativa que és resultat de la col·laboració entre quatre
entitats lleidatanes: Fundació Arrels Sant Ignasi, Càritas Diocesana de
Lleida, Creu Roja i Fundació Jericó.
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L’es����tu����at és pe� al c�e���t el ca�í qu� l’ac���� a Déu i in����
p�e�àri�, in��ïció, refl���ó, ac��ó i co��r����ó de qu� és aq���� Déu
ma����s�a� en Jesús pe� no���t���. I aq���� ca�í ac��� co���c�o���t la
p�òpi� ���a � l� �o�t�� ��m��en��ó de� �ón.

32


