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V 
iure en comunitat és un regal. Com ho és el do de la Pau i el 

Regne de Déu. Cal doncs ser-ne conscients i agrair-

lo.  Quanta gent desconeix com n’és de bonic poder tenir 

una comunitat on poder sentir-se acollit, celebrar els moments im-

portants de la vida i trobar sentit a través de l’acció. 

Aquest regal, però, ens demana implicació i enginy ja que cal 

construir-lo, anar-lo fent. Com un “lego” la comunitat és un regal ple 

de peces diferents en colors, mides, funcions que ens desperten la 

nostra participació. 

El Papa Francesc, en el seu missatge dins la Jornada Mundial de 

les persones refugiades i migrades ens exhorta a ser comunitats 

d’hospitalitats, atentes a les perso-

nes que per culpa de la fam, la 

guerra, o la recerca d’una vida en 

dignitat es veuen obligades a dei-

xar casa seva.  A la nostra comuni-

tat hi ha grups que tenen aquest 

encàrrec de forma més directa, 

però cal recordar que aquest és un 

encàrrec per a tota la comunitat, 

que ha de saber ACOLLIR, PROTE-

GIR, PROMOURE i INTEGRAR les per-

sones refugiades i migrades. Per ser 

una comunitat d’hospitalitat cal 

aprendre a construir hospitalitat, a 

bastir ponts. 

La comunitat que som ara és fruit 

de 40 anys d’anar construint un lloc 

bo on escoltar la Paraula de Déu, 

servir els germans i celebrar la vida. 

Ara que acabem el quarantè ani-

versari, hem d’aturar-nos i agrair-

ho.   I posar-nos novament en acció 

i reprendre el joc, car només po-

drem construir el 41 si continuem 

jugant junts, construint comunitat, 

fent i desfent.   Amb fidelitat a l’en-

càrrec de construir un lloc bo per 

continuar  essent oients de la Parau-

la, promptes amb el servei i festius 

amb la vida, siguem creatius per 

continuar gaudint del regal de viure 

en comunitat.  

Roger Torres S.J. 
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El curs 2017-2018 el vam començar donant la ben-

vinguda a la Glòria i la Beatriu que s'han incorpo-

rat al nostre grup. 

Continuem amb la dinàmica de reunions quin-

zenals en què anem alternant les trobades de re-

flexió personal i compartida sobre l'evangeli i les 

de pregària. 

Aquest principi de curs ha estat marcat per la 

malaltia i la mort del P. Joan Suñol. En el grup hem 

pogut compartir dolor i esperança des de l'experi-

ència de cadascú i sobretot la pregària on es po-

sa de manifest d'una manera especial la comunió 

amb el Senyor que ens acompanya en la vida. 

En les reunions hem compartit, a més, les reflexi-

ons sobre els últims diumenges de l'any litúrgic i de 

l'Advent. Sempre és una experiència enriquidora 

poder compartir la reflexió personal i la pregària 

que ens ajuden a créixer espiritualment i en la nos-

tra relació amb els altres. 

Avui volem compartir una pregària de “El libro 

de las teofanías”, de IBN ARABI 

Con cada ola que mi Océano  

barre la orilla en que te hallas 

voy a tu encuentro y te llamo sin cejar nunca en mi 

empeño porque infinita es mi paciencia e  inexora-

ble es mi determinación. 

Escuchas el rumor de mi 

voz,  admiras el poder de 

mi corriente, sientes que te 

acaricia la profundidad de 

mis vientos. 

Pero ¿te percatas de la 

espuma? 

En verdad no soy mar, ni 

ola, ni rumor, ni viento. 

Soy la espuma que brota 

de la cresta de la ola 

y que desparece de inmediato ante tus ojos. 

Búscame, pues, en la espuma 

Si eres de los valientes, zambúllete en mi Océano,  

aunque no esperes emerger de nuevo a la superficie, 

porque perderás totalmente tu forma 

y te disolverás en mí. 

Serás entonces gota entre las gotas de mi ser. 

Luego te resucitaré desde mis profundidades 

y haré que brotes cual espuma sobre  

la cresta de mi ola. 

¿Qué sería del mar sin las gotas? 

No sería el mar. 

¿Y qué sería de las gotas sin el mar? 

Se evaporarían al instante. 

Grup de creixement 

EL NOU CURS DEL GRUP DE CREIXEMENT 

E 
l Consell Parroquial enceta 

l'any 2018 amb la seva ses-

sió del 17 de gener, dia de 

Sant Antoni Abad, i ho fa amb la 

pregària habitual tot fent pre-

sent i un estona d’agraïment pel 

nostre estimat Joan Suñol sj.  

1.-Seguidament es pregunta als 

consellers la valoració i impressi-

ons que han tingut en l'organit-

zació i realització dels actes de 

les Festes de Nadal i de la Set-

mana de la parròquia.  

D’entrada, totes han estat 

positives i es destaca, sobretot, 

l'ambient de comunitat viscut 

tant en la missa del gall com en 

la celebració d’Advent, però 

també i més concretament en 

la portada del pessebre al san-

tuari de Rocallaura, que, aquest 

any, en relació a altres anys, es 

va avançar en el calendari ja 

que es va realitzar el primer cap 

de setmana de desembre, per 

tal de donar inici al període 

d'Advent. En aquesta sortida hi 

van participar els nens i nenes 

de l'esplai amb les seves famílies 

i es van aplegar al voltant d'unes 

80 persones.   

Valoren, també, que la missa 

pels difunts que hi ha hagut a la 

parròquia al llarg de l'any 2017,  

va ser entranyable i càlida 

Pel que fa a la missa de l'ani-

versari de la parròquia, la finali-

tat era de donar per conclòs el 

40è aniversari i fer el tret de sorti-

da pel 41è. Va ser una celebra-

ció diferent a la viscuda altres 

anys, però molt emotiva i on el 

sentit de comunitat estava molt 

palès. 

2.-Una altra qüestió tractada fou 

l'estat econòmic de la parrò-

quia. El Paco Urbiola va fer una 

explicació exhaustiva i aclarido-

ra d'aquest tema, facilitant el 

resultat dels comptes anuals de 

l'any 2017. [En l’apartat 7 d’a-

quest TRUC se’n fa una relació 

detallada] 

3.-També es dugué a terme una 

revisió de les dades dels grups i 

dels serveis parroquials a fi d'ac-

CONSELL PASTORAL DEL GENER 
tualitzar-los i fer més àgil la co-

municació. Es demana als res-

ponsables dels grups que facilitin 

la informació per actualizar la 

relació dels grups i dels seus 

components. 

4.-S'informa que ja s'ha posat en 

marxa el rellotge de la família i 

que s'ha iniciat amb nou parelles 

que es reuneixen un cop al mes, 

a l'hora de l'esplai. Així, mentre 

els fills gaudeixen de les seves 

activitats, els pares poden fer 

una estona de reflexió i de dià-

leg amb altres matrimonis. 

5.-El consell finalitza fent constar 

el nostre més sincer agraïment i 

reconeixement a  la Natàlia 

Méndez  per tota la tasca que 

ha realitzar com a directora a 

Arrels. Tot el Consell li desitja 

molts encerts i èxits en la nova 

etapa que inicia a Sant Joan de 

Déu. 

M. José Solans  

Secretària del Consell 
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N 
eu, llums, cançons, ar-

bres de Nadal, gavines, 

belgues, búnquers, xoco-

lata... encara ens ronden pel 

cap moltes imatges, molts mo-

ments únics i tendres. I és que els 

de 4t d’ESO de l’Esplai Sant Ig-

nasi acabem de tornar de Suïs-

sa, on hem viscut tres dies molt 

intensos. Ha sigut una experièn-

cia que no oblidarem mai, i per 

això la volem compartir amb 

tots vosaltres. El motiu d’aquesta 

sortida era una trobada dels es-

plais suïssos anomenada 

Ranfttreffen que, casualment 

feia 40 anys, com l’Esplai! 

Dijous al vespre vam dormir a 

la parròquia de Nostra Senyora 

de Bellvitge. Ja de bon matí, uns 

amb més energia que d’altres, 

vam anar a l’aeroport. Era la 

primera vegada que agafàvem 

un avió plegats i quasi sense 

adonar-nos-en vam arribar a 

Zurich on, sorpresa! parlen suís-

alemany i la moneda és el Franc 

suís. A l’aeroport ens va rebre la 

Manuela, una noia molt maca 

de Jubla que ens va portar a 

voltar per la ciutat, tot desco-

brint racons preciosos decorats 

amb llumetes nadalenques. Cal 

dir que era fosc i bucòlic tot ple-

gat, i clar, no vam desaprofitar 

l’ocassió de fer-nos fotos! Cap al 

tard vam anar cap a la nostra 

casa allà: un búnquer! Sí, sí, ho 

sentiu bé, eren unes antigues 

instal·lacions militars sota terra, 

però la cosa era que allà a dins 

s’hi estava súper bé i ràpida-

ment ens el vam fer nostre. El 

dissabte només llevar-nos ens 

vam trobar amb una grata sor-

presa, estava tot nevat! Vam 

visitar Lucerna, una ciutat molt 

bonica, i a la tarda-nit vam tor-

nar cap al búnquer per sopar, 

agafar motxilles i encaminar-nos 

cap al lloc de trobada. Aquí va 

començar la veritable aventura! 

L’activitat en si consistia en 

fer una caminada nocturna fins 

a una vall il·luminada amb tor-

xes on es feia una missa (això sí, 

en alemany). Abans d'arribar-hi, 

però, vam fer activitats en un 

pavelló i ens van donar un bol 

de sopa calenta per agafar for-

ces. D’allà vam sortir i cap 

amunt que hi falta gent! Vam fer 

una segona parada a un edifici 

on també feien tallers, i gràcies 

a això vam conèixer a l’Ivo, un 

cantant suís! Vam compartir una 

estona musical molt tendra. Un 

cop acabada l’excursió, vam fer 

la missa i encara tenim gravada 

aquella imatge del final: la neu 

suspesa a l’aire caient, a poc a 

poc, per sobre dels nostres caps, 

les espelmes i les torxes enceses 

il·luminant la vetllada. I tots nos-

altres allà, envoltats de suïssos i 

belgues amb pantalons curts i 

una coral que cantava nadales 

de fons... sincerament, se’ns va 

tallar la respiració de l’emocio-

nant que era tot plegat! I amb 

aquest record vam baixar xer-

rant, mig adormits, fins a les fur-

gonetes, que ens van portar fins 

a casa (o sigui, el búnquer), on 

vam poder dormir unes horetes. 

I a tot això, ja era diumenge, 

fent-nos les bosses per tornar, 

tristos per haver de marxar però 

amb el cor a vessar de tot el 

que havíem viscut. Vam marxar 

amb les motxilles plenes d’il·lusió 

i de capes de roba i al tornar 

quasi no ens hi cabien tota la 

pila de bons records que portà-

vem! Ha sigut com un somni, efí-

mer però intens. Després d’a-

questa experiència només ens 

queda donar les gràcies a tots 

els que han fet possible que fos 

realitat. Sobretot als monitors: 

sou increïbles i no tenim prou 

paraules per dir-vos-ho tot! I 

també a la Manu, la Cheyenne i 

les famílies que ens han portat 

amunt i avall; sobretot, gràcies! 

Noies i nois  

de 4t d'ESO de l'Esplai 

L'AVENTURA DE SUÏSSA 
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L 
a catequesi sempre es pen-

sa que va dirigida o orienta-

da als infants,  o també que 

es fa catequesi per rebre des-

prés un sagrament sobre tot d’i-

niciació, és a dir, bateig, eucaris-

tia i confirmació. Però la cate-

quesi no es rebre un sagrament, 

sinó que està íntimament lligada 

amb la vida de tota l’Església. 

D’ella depèn, essencialment, el 

creixement interior de l’Església i 

la seva correspondència al 

designi de Déu. Per tant la cate-

quesi no es limita a un moment 

curt de la nostra vida, sinó que 

dura sempre, per arribar, a poc 

a poc, a un creixement interior 

personal que repercuteix a tota 

la Comunitat, l’Església i la hu-

manitat sencera. 

Per tant, els temes poden ser 

iguals, ja que el nostre llibre és la 

Bíblia, però en cada moment 

s’ha de treballar, estudiar, refle-

xionar, interioritzar segons la ca-

pacitat i el moment que es tro-

ba la persona o el grup. 

Un fet curiós, i que reforça el que 

t’estic comentat, ha tingut lloc 

aquest mes de gener. La catequesi 

d’infants i la catequesi especial, en 

dues sessions de catequesi i per se-

parat, han parlat del mateix tema. 

Cada un amb la seva dinàmica i 

contingut adaptat a les seves carac-

terístiques, però la “teoria” ha estat 

igual: la parròquia i els missioners. 

De la parròquia, van parlar 

dels grups que hi ha, de la histò-

ria de la parròquia, de la vida 

de Sant Ignasi, i va cloure en la 

missa major el diumenge. 

Dels missioners, els infants han 

tingut el testimoniatge de la Ca-

rol Garcia Murillo, missionera de 

la Nostra  Senyora  d’África.  

L’etapa missionera va durar 

quatre anys, i va estar a Ugan-

da, Kènia, Tanzània i Algèria.  

Una de les seves accions pasto-

ral va ser a Kisubi (Uganda) on 

va acompanyar gent molt jove 

que patia la sida. 

Els de la catequesi especial 

han vist un power, preparat per 

l’Alvaro, que els el va deixar 

abans de marxar, perquè po-

guessin parlar amb els nois de la 

feina que està desenvolupant al 

Sud Sudan. 

Els dos grups han gaudit de 

les explicacions, dels testimoniat-

ge, de la vida d’aquestes perso-

nes que donen la seva vida pels 

altres. 

Un testimoni en la nostra co-

munitat, on la catequesi és per a 

tothom i no cal que hi hagi, al 

final del camí, un sagrament 

(eucaristia, bateig, confirmació), 

sinó un creixement personal inte-

rior per arribar al Senyor (els nois 

especials són un exemple a se-

guir per cada un de nosaltres). 

Catequesi d'infants 

E 
ls caps de setmana 4 i 5 de 

novembre i 16 i 17 de 

desembre el grup de 3r. Món 

vam organitzar les parades d'arte-

sania del Salvador perquè tota la 

comunitat de la parròquia pogués 

col·laborar en el projecte de be-

ques d'estudis que porta a terme 

el P. Rafa Sivatte a El Salvador. 

També hi col·labora la parrò-

quia de Montserrat que aquest 

any va fer la parada d'artesania el 

dia 4 de novembre. Els diners que 

vam recollir en total aquest any va 

ser: Parròquia de Montserrat: 572€ 

i Parròquia de St. Ignasi: 2.273€ 

amb un total de 2.845€ 

També us comuniquem que el 

dia 4 de febrer el P. Rafa Sivatte 

LA CATEQUESI 

ARTESANIA DEL SALVADOR 2017 

celebrarà l'Eucaristia de les 13 h. I 

finalment, el dia 19 de febrer, di-

lluns, li oferirem el sopar solidari de 

comiat durant el qual li farem en-

trega del total recollit (parades 

artesania més el que es reculli en 

el sopar). 

L'hora serà a les 20.30 i abans 

del sopar el P. Rafa Sivatte ens 

explicarà les novetats del grup de 

nois i noies que acompanya. 

Gràcies per la vostra col·la-

boració perquè entre tots ajudem 

a fer possible que el P. Rafa Sivat-

te pugui dur a terme el seu projec-

te d'ajuda a nois i noies en els seus 

estudis. 

Grup del tercer món 
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C 
om cada any us informem de l’estat de 

comptes de la Parròquia. A continuació us 

expliquem el resum del passat 2.017 
Comentaris i observacions 

Com es pot veure, hi ha hagut un superàvit de 

1.774 euros, que s’ha pogut aconseguir reduint al mà-

xim les despeses. 

Tant les despeses d’enguany, com els ingressos, 

han estat similars als de l’any 2.016.  

Tot i l’estalvi, la Parròquia té la necessitat d’actualitzar les 

seves instal·lacions donada l’antiguitat. Actualment tenim 

deficiències en les calderes de la calefacció (que, de tant en 

tant fallen), els aïllaments de les terrasses que hi ha sobre de 

l’església (que provoquen algunes goteres), tenim pendent la 

reparació d’algunes finestres, així com la pintura, etc..  

Tot això suposarà unes despeses molt importants en 

els propers anys i s’hauran d’afrontar comptant amb 

la valuosa col·laboració de tota la Comunitat. 

Gràcies una vegada més per la vostra imprescindi-

ble aportació.  

NOTA: Com cada any, la comunitat de veïns ens 

ha condonat la quota anual  

Equip d’economia 

ECONOMIA DE LA PARRÒQUIA 

E 
ncara recordo el primer dia 

que vaig conèixer Arrels. Hi 

buscava un lloc on fer al-

gun voluntariat, per poder 

acompanyar persones. Em sen-

tia cridada a estar al costat dels 

altres, a ser-hi present per tal de 

generar espais on cadascú po-

gués créixer. Qui m’havia de dir 

que l’endemà em trobaria por-

tant un currículum, i que comen-

çaria al cap de dos dies a treba-

llar-hi, i al cap de menys d’un 

mes a assumir-ne la gerència...  

Han estat gairebé 14 anys, i hi 

he viscut en primera persona els 

canvis, els nous projectes, el crei-

xement i també la crisi... i sem-

pre a dins he volgut viure una 

direcció que acompanyés, que 

estigués al servei dels altres, que 

fos simplement l’oli que perme-

tés a l’engranatge continuar 

avançant.  

Ara acabo aquest servei, 

amb agraïment pel tot el que he 

viscut, pel regal que ha estat 

veure tanta vida al meu voltant, 

veure  tantes persones lluitant 

per sortir-se’n, patint pel dolor 

profund de tants,  reaprenent 

l’esperança arrelada en el més 

profund de mi mateixa, des de 

la confiança en Déu.  

Me’n vaig i continuo el meu 

camí laboral, encara sentint 

dringar a dins la mateixa crida 

d’acompanyar per tal que ca-

dascú pugui créixer. Gràcies a 

tots, companys d’aventures! 
Natàlia Méndez,  

directora sortint d’Arrels Sant Ignasi 

RELLEU A LA DIRECCIÓ D’ARRELS: 

I 
 jo, Rosa Majoral, assumeixo 

aquest relleu, des de l’immens 

agraïment que sento cap al 

Joan per confiar en mi. Estic se-

gura que la seva essència ens 

continuarà guiant. I molt agraï-

da, especialment, a la Natàlia 

que sembla que m’hagi anat 

impulsant des d’aquella primera 

entrevista de voluntariat com un 

angelet, veient aspectes en mi 

que a voltes són difícils de creure 

en un mateix. Gràcies per tot el 

què hem compartit i he pogut 

aprendre de tu que no és poc.  

Agraeixo també al Patronat i 

a tots aquells que treballem col-

ze a colze en el dia a dia d’Ar-

rels Sant Ignasi per donar-me el 

suport i ànims en aquest canvi. I 

finalment, agraeixo a la mateixa 

vida que m’ho posi a davant, 

perquè estic al seu servei i sé 

que m’ajudarà a ser millor perso-

na.  

Espero i desitjo poder continu-

ar el treball d’acollida i acom-

panyament tan ben fet fins ara, 

per eliminar les injustícies socials 

cap als més vulnerables, amb la 

mateixa essència i amor. 
Rosa Mayoral,  

directora entrant a Arrels Sant Ignasi 

INGRESSOS EXERCICI 2017  

Ingressos per serveis 3.073,00 

Quotes fixes 24.794,00 

Col·lectes dominicals més donatius 14.920,36 

Col.lectes a transferir (Càritas, etc.) 3.322,40 

Ingresos extraordinaris 2.500,00 

TOTAL INGRESSOS:  48.609,76 

DESPESES EXERCICI 2017  

Despeses financeres 204,67 

Calefacció 5.216,30 

Energia elèctrica 3.325,20 

Aigua 1.126,58 

Personal 10.651,67 

Escombraries més despeses pis 1.146,98 

Conservació i manteniment 2.235,02 

Assegurances 838,04 

Telèfon 806,99 

Secretaria 6.265,56 

Material oficina 1.755,11 

Activitats assistencials 5.215,66 

Activitats pastorals 4.267,26 

Compres pel culte 458,00 

Col·lectes transferides ( Càritas, etc.) 3.322,40 

TOTAL DESPESES: 46.835,44 

SUPERAVIT (diferència ingressos - despeses) 1.774,32 
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E 
l dissabte 20 de gener es 

va celebrar la primera tro-

bada ampliada de mem-

bres i obres de la PAL 

(Plataforma Apostòlica Local 

dels Jesuïtes a Lleida), que va 

aplegar 31 persones procedents 

de les diferents realitats apostòli-

ques. Companys de les dues co-

munitats jesuïtes de Lleida i Rai-

mat, treballadors del Col·legi 

Claver, d´Arrels Sant Ignasi, 

membres de la Parròquia, La 

Comunitat de Vida Cristiana Xa-

vier (CVX) i una germana de les 

Filles de Jesús. Tot regalant part 

del seu temps de descans del 

cap de setmana per fer un pas 

més en coneixement mutu i de 

la missió que ens ha reunit en la 

Companyia de Jesús. El nou es-

pai de la CVX i dels joves MAGIS  

“La Cova”  va ser el lloc que ens 

va acollir.  

Ajudats pels dibuixos de Ro-

ger Torres sj, vam poder fer-nos 

una composició de lloc de tota 

la realitat d’obres i projectes de 

la PAL. Després, en Josep Ram-

bla sj va ser l'encarregat de re-

cordar-nos els orígens del caris-

ma ignasià a partir d'algunes 

etapes de la vida d'Ignasi i d'una 

síntesi essencial de l'espiritualitat 

de la nostra missió.  Vam dedi-

car un temps a la pregària per-

sonal i copsar el ressò de la xer-

rada per reflectir-ho a la nostra 

tasca personal. La idea era po-

der compartir després, en petits 

grups, el que ens està inspirant 

en la nostra missió concreta. Pre-

valia la consolació i l'agraïment 

enmig de tanta feina. Molts tor-

naven a un moment de la xerra-

da en què Josep M. ens feia 

veure que tot és “Terra Santa” i 

així estem cridats a viure-ho. Ca-

dascun pot sentir-se partícip de 

la missio Dei en la seva realitat. 

Això ens motiva i anima.  

Després de compartir en grup 

gran el que havien estat les 

grans línies dels petits, l’Alexis 

Bueno sj, delegat de la PAL de 

Lleida, va anar enumerant al-

guns dels somnis per als propers 

tres anys que albirem en l'horitzó. 

Es tracta de veure cap a on 

se'ns convida a caminar. La vida 

dels joves en la Parròquia i la cu-

ra dels espais celebratius en ella; 

Arrels com aglutinant de tot el 

treball social que es fa a Lleida; 

la formació d'un grup de laics 

experts en espiritualitat ignasia-

na; diversos projectes relacio-

nats amb l'hospitalitat; el banc 

de recursos humans que suposa 

la Fundació d'Amics del Claver. 

Són somnis que s'aniran fent rea-

litat a mesura que ens posem a 

treballar i deixant que Jesús en 

sigui el centre. Doncs, com ens 

recordava en Josep M. Rambla 

en la xerrada, res de tot això 

s'hagués donat sense aquesta 

experiència cristocèntrica radi-

cal d'Ignasi. Experiència que, 

després de més de cinc-cents 

anys, continua irradiant Vida en-

mig de la missió diària de la 

Companyia de Jesús. 

TROBADA DE LA PAL DE LLEIDA 


