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Índex 

UN AMOR BOIG! 

Ens trobareu a: www.stignasi-lleida.org 

D 
esprés d’uns dies molt 

intensos de quaresma i la 

celebració de la setma-

na santa venen dies, ara, per 

descobrir el Déu viu en els 1.000 

detalls de la vida. 

Al Claver ens hem tornat a 

reunir els joves de la pastoral 

MAGIS (250 de tot Catalunya, on 

més de 40 veníem de Lleida) i a 

la Parròquia hem seguit els dies 

sants conjuntament amb la Co-

munitat de Vida Cristiana Xavier.  

I ara, en mig de la quotidiani-

tat, hem de celebrar els dies de 

Pasqua. I què vol dir això? Obrir 

els ulls i descobrir que Jesús viu 

en nosaltres i en totes les coses. 

Si durant la quaresma ens hem 

esforçat a netejar el cor de co-

ses que impedien que Jesús hi 

fes estada, ara es tracta de des-

cobrir aquest Jesús present en 

totes les coses.  

Sant Ignasi ens anima a des-

cobrir com Déu es present, habi-

ta i treballa per mi en totes les 

persones i coses. Aquest és l’e-

xercici que hem proposat als 

joves durant la Pasqua Jove 

d’enguany. I ho hem fet a través 

de la metàfora d’una sonda 

espacial que va ser enlairada 

ara fa uns quaranta anys, la 

Voyager I. 

L’any 1977 una nau no tripu-

lada començava una missió 

81 

apassionant: endinsar-se a des-

cobrir l’espai. Amb una tecnolo-

gia més petita que el mòbil que 

portem a la butxaca, la nau 

continua encara avui descobrint 

nous espais fora del Sistema So-

lar. Una gran antena emet els 

senyals que capta, alhora que li 

ha servit per rebre les instrucci-

ons per anar corregint la seva 

trajectòria. També porta un pa-

rell de reactors i un disc d’or on 

hi ha gravats diferents elements 

del nostre planeta, així com un 

missatge de benvinguda i d’hos-

pitalitat en diferents idiomes, per 

si mai es troba amb algú. 

I per què parlem d’aquesta 

nau, la Voyager I? Perquè volem 

endinsar-nos també nosaltres a 

contemplar-ho tot i aplaudir els 

regals que Déu ens fa en tota 

l’obra de la creació. Volem fer 

una mirada al món i descobrir 

com Déu habita, es dóna i tre-

balla per mi en totes les coses 

creades. Contemplar la immen-

sitat del cel, dels astres, del mar, 

la meravella dels rius i les munta-

nyes, els animals, les plantes, les 

persones... i veure com Déu ens 

estima amb bogeria i es serveix 

de totes les coses per mostrar-

nos el seu amor. Si Déu ens esti-

ma així, què he de fer jo per 

respondre a aquest amor boig?  

Roger Torres 

Rector  
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L 
a segona sessió del Consell 

Parroquial d'aquest any ha 

tingut un caràcter més infor-

matiu que no pas decisori. La 

sessió s'ha iniciat, com és cos-

tum, amb la pregària del rector, 

amb què demana que la inspi-

ració de Déu es faci present en 

el consell, per tal que ens ajudi a 

ordenar i recollir allò que passa 

al nostre entorn. 

Els temes tractats han versat, 

majoritàriament, en revisar l'estat 

del treball fet per les comissions 

corresponents als eixos d’aten-

ció d’aquest curs, pel que fa re-

ferència a les celebracions 

(quantitat i qualitat), a l'estudi 

de l'edifici (prioritats a tenir en 

compte), a l'eix de l'hospitalitat i 

de l'acollida, entre d’altres. 

També se'ns van comunicar 

la proposta d'horaris de les cele-

bracions de la Setmana Santa, 

la informació de les quals es fa-

cilitarà i estarà a disposició de 

tota la comunitat a fi que es pu-

gui participar al màxim possible. 

Els representants dels grups al 

consell també van informar de 

les seves activitats, però d’entre 

totes elles, cal destacar la pro-

pera activitat de l'Esplai-

Jovenívols que, amb motiu dels 

seus 40 anys d'existència, estan 

organitzant una super trobada/

festa que tindrà lloc els dies 5 i 6 

de maig a la casa de colònies 

de la Manreana, on es pretén 

ajuntar les persones que al llarg 

d'aquests 40 anys han tingut o 

encara tenen relació amb l'es-

plai.  

El dissabte 5 de maig hi haurà 

una xerrada a càrrec de Juanjo 

Fernández, educador en el lleu-

re, i el diumenge 6 es presentarà 

la jornada. Acte seguit, els parla-

ments que serviran per introduir 

el documental dels 40 anys de 

l'esplai, després, l’eucaristia i el 

dinar de germanor. Les inscripci-

ons es poden fer o bé on-line, o 

bé presencialment a la parrò-

quia, en horari de secretaria. 

En aquest consell també es 

dóna la benvinguda a la Rosa 

Mayoral, en representació d'Ar-

rels i per acabar el Roger explica 

tres iniciatives que s'aniran 

desenvolupant properament i 

són:  

a)Compliance: Consisteix en fer 

un estudi i recollir dades de 

totes les obres adherides a la 

Companyia de Jesús a fi de 

determinar quin és el risc de les 

activitats que s'hi realitzen, per 

tal de contemplar una sistema 

de prevenció per evitar riscos.  

b)Informació PAL: Al gener es va 

dur a terme una reunió de la 

PAL amb tots els membres que 

en formen part i l'Alexis va con-

vidar els assistents a elaborar 

una vis ió conjunta de 

col·laboració, per exemple 

que l'espai “La Cova” sigui un 

espai de referència per als jo-

ves, però que a la vegada, en 

facin ús altres membres de la 

PAL. També es comunica que 

les diverses entitats del sector 

social de Catalunya faran una 

trobada de voluntaris a Verdú 

el dia 21 d’abril. 

c)Finalment s'informa de la pere-

grinació del camí de Sant Ig-

nasi que fan 130 Sirians, amb 

inici a Pamplona. En el seu pas 

per Lleida, es demana la 

col·laboració de la comunitat 

perquè els peregrins es sentint 

ben acollits i recolzats en les 

activitats programades. Quan 

estigui tancada la informació 

al respecte, es farà extensiva a 

tota la comunitat. 

En el torn obert de paraules, 

desitgem moltes felicitats al nos-

tre rector, amb motiu del seu 

aniversari el 15 de març. Per 

molts anys Roger!!! 

 

CONSELL PARROQUIAL 

CONSELL PASTORAL  
14 de març 2018 
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C 
om ja sabeu, aquest curs 

estem de celebració! És 

el 40è aniversari de l'Es-

plai, i ho estem celebrant d'una 

forma molt especial. Els quatre 

grans esdeveniments que estan 

tenint lloc aquest any, simbolit-

zen les quatre dècades de funci-

onament del nostre grup: Primer 

vam fer la xocolatada, per cele-

brar-ho amb els infants, joves i 

famílies del nostre esplai. En se-

gon lloc, vam fer una festa amb 

les companyes i els companys 

dels diferents esplais de Lleida; i 

encara queden, en tercer lloc la 

Gran Festa (3) i, en darrer lloc, el 

Cim. 

Així doncs, el dissabte 10 de 

març vam gaudir del 2n gran 

esdeveniment, en el qual hi van 

participar més de 350 infants i 

joves, i 70 monitores i monitors! A 

les 16:00h ens vam trobar a la 

porta de Maristes per donar el 

tret de sortida a la festa. Sant 

Ignasi, el propietari de la màqui-

na del temps que ens porta 

acompanyant durant tot el curs, 

ens va demanar la nostra ajuda 

per arreglar la seva màquina, 

que s'havia espatllat, i n'havien 

sortit personatges diversos. Amb 

aquests personatges (la futurista, 

la vikinga, la hippie, el mag, la 

matemàtica i la prehistòrica) 

vam fer quatre grans jocs per 

veure qui de tots era millor. Final-

ment, vam poder reparar la mà-

quina amb l'essència de tots els 

infants! 

També vam tenir la gran sort 

que el Joc Badabadoc, un del 

protagonistes de la Trobada 

VÈRTEX, ens va venir a felicitar, 

tot portant-nos un gran pastís. 

Ens va recordar que en breu ens 

trobarem a Vilafranca del Pene-

dès amb molts més infants, joves 

i monitors/es d'arreu de Catalu-

nya! Posteriorment, vam poder 

berenar i finalitzar la festa ba-

llant al ritme de Sac d'Especta-

cles. 

FESTA DEL 40È ANIVERSARI AMB ELS ESPLAIS DE LLEIDA 

La pluja no va impedir que 

poguéssim realitzar totes les 

parts que, amb molta cura, haví-

em preparat durant molts dies. 

Volem agrair a totes les persones 

que han fet possible la realitza-

ció d'aquesta festa, perquè sen-

se elles, no hagués estat possi-

ble: els esplais Epis, Apassomi, 

Sant Jaume, colònies Anunciata, 

Albatros, AJMACOR, el Cau i La 

Bordeta; al col·legi Maristes 

Montserrat per les instal·lacions; 

a Plusfresc pel berenar, i a totes 

aquelles persones que han parti-

cipat i aportat algun granet de 

sorra en aquesta festa!  

Ara, toca seguir amb les cele-

bracions i mirar endavant! Els 

dies 5 i 6 de maig, tindrà lloc la 

Gran Festa, a la Casa La Manre-

ana, de Juneda, on participa-

rem tota la comunitat, junta-

ment amb totes les persones 

que algun cop han estat vincu-

lades amb l'Esplai: infants, joves, 

famí l ies, monitors/es, ex -

monitors/es, amics/gues, etc. 

No hi podeu faltar! Trobareu 

més informació sobre l'aniversari 

i sobre aquesta festa al web de 

l'esplai: www.esplaistignasi.org i 

a la secretaria de la Parròquia. 

Esplai 

La pluja no va  

impedir que  

poguéssim realitzar 

totes les parts que, 

amb molta cura,  

havíem preparat  

durant molts dies 
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Q 
uan un està malalt, o 

quan un acompanya un 

malalt, tot canvia. Can-

via la relació, els temps de les 

coses, les prioritats i també els 

estats d’ànim d’uns i d'altres. 

Però estar malalt és una realitat, 

com fer-se gran, que no podem 

evitar ni amagar. Hem d’apren-

dre a viure i conviure en la salut i 

la malaltia. 

Estar malalt o acompanyar 

un malalt ens apropa a la fragili-

tat, ens fa més humils, més ne-

cessitats de Déu. En la vida de 

cada dia, a Déu no el necessi-

tem massa. Però quan ens anem 

fent pobres és quan necessitem 

d’algú que arribi on nosaltres no 

podem. “Feliços els pobres en 

l'esperit: d'ells és el Regne del 

cel!” Mt 5, 3. 

Els que en saben de tot això, 

diuen que davant d’una “mala 

notícia” hom passa per diferents 

fases. 

La primera etapa és la negació. 

Neguem l’evidència, no l’ac-

ceptem i la volem dissimular. Ai-

xò li passa a tothom, des de l’a-

dolescent que li surt un gra o al 

moment que fem una mica més 

de panxa. La Negació pot venir 

tant pel malalt com del qui l’a-

companya (“no home, ja veuràs 

com no serà res!”).  

La segona etapa és la d’enfadar

-se i enrabiar-se. Aquest enuig 

mai va dirigit contra el qui 

acompanya o contra el malalt. 

És un moment ben humà quan 

encara no podem entendre 

amb raons què ens passa o per 

què ens passa. Aquest enuig pot 

fer trontollar les relacions a casa, 

amb els més propers, amb Déu. 

La tercera etapa és la triste-

sa. Un altre sentiment ben humà. 

És un temps necessari, però que 

hem de poder sortir-ne quan si-

gui el moment. Veiem en l’evan-

geli a Jesús que plora i està trist 

per la mort del seu amic Llàt-

zer Jn 11, 35. El perill d’aquesta 

fase és no sortir-ne, i deixar que 

la tristesa paralitzi la resta de co-

ses. 

L’etapa quarta. Arriba un mo-

ment en què el malalt o qui l'a-

companya fan un pacte amb 

ells mateixos. Un moment en 

què hom, amb silenci, fa un 

pacte amb Déu, amb un mateix 

o fa confiança amb els altres. 

Aquest moment normalment ens 

porta al darrer pas, 

l’etapa cinquena, l’acceptació. 

Moment per a la reconciliació 

amb la situació i les persones 

que tenim a vora. 

Des de RdV vam compartir 

les nostres vivències com a 

malalts o com a acompanyants. 

A la primera sessió vam fer 

el veure. La vam dedicar a fer la 

roda d’escoltar-nos. En la sego-

na sessió la vam dedicar 

al jutjar i actuar. Ens vam parar 

a veure quines actituds tenim 

davant de la malaltia i la pèr-

dua, i quines actituds hauríem 

de tenir. 

En el Veure, vàrem fer una 

roda dels sentiments viscuts, on 

tothom es va poder expressar 

d’acord amb la metodologia 

que hem encetat aquest curs, 

molt participativa i directa. Du-

rant el diàleg, ens vam anar in-

terpel·lant mútuament per tal 

d’aprofundir en les nostres vivèn-

cies personals, que vam posar a 

la consideració de tots els mem-

bres del grup. 

Després vam passar al Jutjar, 

“Feliços els qui ploren: Déu els 

consolarà!” Mt5, 4 

Tots plorem. Hi ha moltes ra-

ons del cor que el cap no entén, 

deia Pascal. La malaltia i, sobre-

tot la pèrdua, té molts elements 

d’incomprensió: per què a mi?, 

per què ara?. Antigament hi ha-

via la tendència a creure que 

les raons eren per causa del pe-

cat d’un o d'algú de la família. 

Jesús trenca aquesta lògica Jn 

9, 3. Però si Déu ho ha creat to 

bo, per què ha creat la malal-

tia? 

Les persones tendim a con-

fondre el ser feliços amb tenir 

(salut, propietats, diners...). Però 

també tenim l’experiència de 

plenitud i felicitat quan ajudem, 

ens desarmem i ens apropem a 

l’altre, quan estimem i ens dei-

xem estimar. La malaltia capgira 

els nostres plans, els nostre 

temps, les nostres prioritats... i, de 

sobte, dins d’allò imprevist tam-

bé podem acabar trobant sen-

tit, perquè allí Déu, també vol ser

-hi present. 

Tot això, però, requereix d’un 

temps d’acceptació i prepara-

ció. És també un camí espiritual. 

Si desitgem molt, tenim el perill 

de generar molta frustració di-

uen els budistes. La cosa estarà 

en desitjar i voler la realitat com 

ve, sabent que Déu vol que si-

guem feliços en cada "ara i 

aquí". Això no ha de treure la 

lluita per la millora, ni caure en 

un acceptació resignada de la 

ACOMPANYAR-NOS EN TEMPS DE MALALTIA I PÈRDUA 
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malaltia, perquè la lluita forma 

part del camí i el fa més espe-

rançador.  

La proposta de Jesús per la 

felicitat és una proposta que ens 

porta a no voler tenir, sinó en 

apropar-nos als altres. Jesús s’a-

propa al dolor (no el defuig ni 

l’amaga), es commou, guareix i 

acompanya. Ho fa amb promp-

titud (al centurió Mt 8,6), amb 

tacte (moltes vegades veiem a 

Jesús que agafa la mà, Mt 8, 15, 

a la sogra de Pere). Ell mateix no 

defuig el patiment ni la mort, tot 

i no voler-la en la pregària a 

Getsemaní. L’evangeli és ple de 

moments en què Jesús guareix. 

El diàleg es va centrar en: 

Com actua la societat davant 

del malalt i del dolor? 

Què fonamenta el nostre viure? 

Podem ser feliços estant malalts 

o acompanyant el malalt? 

Vam coincidir tots en el fet 

que hi ha una manera cristiana 

de viure, atès que tenim la nos-

tra esperança posada en Déu. I 

tenim la crida d’anar fent, d’a-

quest món, el Regne del Cel. 

Que Jesús cura, acompanya, 

allibera. 

Hi ha dolors d’urgència i 

acompanyaments de llarga du-

rada. En tots dos casos la lectura 

del “bon samarità” sempre ens 

hauria d’inspirar: 

“el veié i se'n compadí. S'hi 

acostà, li amorosí les ferides amb 

oli i vi i les hi embenà; després el 

pujà a la seva pròpia cavalca-

dura, el dugué a l'hostal i se'n va 

ocupar. L'endemà va treure's 

dos denaris i els va donar a l'hos-

taler dient-li: -Ocupa't d'ell.” Lc 

10, 33-35.  

El Samarità és un home de 

negocis, que va amb presses. El 

ferit li atura el seu ritme, els seus 

plans, li capgira i li complica el 

dia. I, de sobte, deixa allò que 

portava entre mans, que segur 

que era molt important i urgent, i 

es topa amb el que veritable-

ment és important i urgent: l’al-

tre. Perquè l’altre és Déu, ho és 

tot.  

Com a reflexió final i que ens 

vam emportar cap a casa, ens 

vam fer aquestes preguntes: 

Dediquem temps a acompa-

nyar els altres? 

Ens deixem acompanyar? 

Quina visió pot ser la més cristia-

na davant la malaltia i la pèr-

dua? 

Jesús cura,  acompanya, allibera. 

Grup RdV 

T 
ots tenim dret a somniar. De 

fet, diuen que somniar és 

gratis. És a dir que tots, en 

un moment o altre de la nostra 

vida, ens sentim CRIDATS per 

complir aquests somnis.  

Podríem diferenciar-los entre 

somnis propers, quotidians i ac-

cessibles o somnis més llunyans, 

impensables o fins i tot utòpics. 

Fins i tot, podríem fer una Escala 

de Somnis, on cada graó fos un 

somni diferent... i poder anar pu-

jant implicaria anar-los complint 

a poc a poc. 

Els somnis però, tenen el perill de 

quedar-se en això, en sols un 

somni, en una il·lusió, un anhel... 

O realment, tenen la gràcia de 

poder-se complir. Si ens hem 

sentit realment CRIDATS per 

aquest somni, hem de tenir la 

voluntat de voler canviar la situ-

ació i lluitar per ell.  

Al llarg dels anys veiem com la 

nostra vida va canviant, a poc a 

poc els nostres gustos, la nostra 

manera de ser i d'actuar, les nos-

tres relacions van evolucionant i 

anem assolint noves fites. Sentir-

CRIDATS 
"És el teu somni, t'estava esperant. Vés no dubtis més, s'escapa. Lluita pels teus somnis, t'estan esperant, 

fes que siguin certs, abraça'ls" 

nos cridats implica acceptar 

aquests canvis, estar oberts al 

canvi. Implica tenir inquietud, 

implica desig... Implica fer un 

pas, voler deixar petjada i ac-

ceptar un compromís.  

Seguir Jesús implica tenir aques-

ta escala de somnis, implica una 

actitud oberta al canvi, i com 

no, implica voler fer un pas i tenir 

un compromís en la meva vida. 

Els passats dies 9 i 10 de març 

vam tenir l'oportunitat de fer un 

STOP en el nostre dia a dia, po-

der analitzar els nostres somnis i 

assumir una actitud oberta cap 

a un nou pas que volem fer: El 

compromís de continuar tenint 

present a Jesús en la nostra vida. 

El divendres 20 d'abril, a les 20h, 

volem complir aquest somni: Re-

afirmar la nostra Fe davant la 

Comunitat i davant Déu.  

Ens acompanyeu? T'hi espe-

rem!!! 

Equip de Confirmació 
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E 
n el primer seminari CRISTIANIS-

ME I JUSTICIA – EIDES, celebrat 

durant el primer trimestre d’a-

quest curs, es va abordar el diàleg 

entre protestants i catòlics, sense 

perdre les respectives identitats, per 

tal que esdevingués un motiu d’enri-

quiment mutu. A continuació publi-

quem el resum de la sessió formativa 

que es va dur a terme el dia 18 de 

novembre de 2017, a la nostra par-

ròquia de sant Ignasi. 

Aquesta xerrada ens la van pre-

sentar a tres veus.  

La Cesca Agustí és, des de fa 14 

anys, delegada d’Ecumenisme a 

Lleida. Reuneix totes les Esglésies 

cristianes, ortodoxes... aquelles que 

tenen Jesucrist com a pilar bàsic. 

Abans es procurava separar dels 

protestants. A poc a poc, això ha 

canviat. Ens anem coneixent i fent 

actes junts. Si les persones es conei-

xen es van estimant. 

L’Ecumenisme a Lleida va lent, 

però va endavant. Jesús va pregar: 

Pare, que tots siguin u. Aquí, com a 

tot el món, es fa un acte unitari dins 

de la Setmana Ecumènica del 18 al 

25 de gener. Es fa una lectura, es 

comenta i es parla de les notícies 

que aporten.  

També es fa Diàleg Interreligiós. 

Aquí hi cap tothom que tingui inqui-

etud per compartir una estona, de 

totes les religions. A més de notícies, 

es busquen motius i actes per fer 

durant l’any, generalment d’ajuda 

social. S’acostuma a fer el 4 d’octu-

bre en record del Papa Joan Pau II, 

que es reuní a Assís amb represen-

tants de totes les religions. Es fa una 

pregària general per la pau dirigida 

a tothom. Cada representant parla 

de com són, com viuen i què fan. 

Ara parla Ferran Jové, Pastor de 

l’Església Evangèlica Pentecostal. 

A Lleida, la majoria de protes-

tants són Evangèlics Pentecostals, 

una de les moltes rames del Protes-

tantisme de Luter que va néixer i va 

haver d’adaptar-se en un món que 

ha tingut canvis en l’essència de la 

manera de viure. Van sortir moltes 

denominacions en tot el món, però 

totes tenen com a centre principal 

els Evangelis i la missió d’evangelit-

zar tot el món. Gairebé tothom els 

diu Evangèlics i no Protestants. 

Des del temps de Luter, al segle 

XVI, es va estendre per tota Europa, 

però no per Espanya, on no va arri-

bar fins a la segona meitat del segle 

XIX, perquè aquí es perseguia qual-

sevol religió que no fos la Catòlica.  

A partir de la segona meitat del 

segle XIX comencen a venir alguns 

missioners del Nord d’Europa -

danesos i suecs- pels Pirineus de Llei-

da i d’Osca, portant gènere per 

vendre amb cavalleries, i sota del 

gènere portaven Bíblies traduïdes al 

castellà. Sempre d’amagat per fugir 

de la persecució, i van arribar fins a 

Andalusia. 

A primers del segle XX, els missio-

ners es comencen a quedar pel 

territori i formen petites comunitats. 

Les primeres esglésies protestants 

d’aquí són a Binéfar i a Térmens. A 

Lleida i a Seròs, el 1902. Sovint els 

Pastors eren perseguits i empreso-

nats. Feien lectures i compartien el 

pa i el vi. Així va ser durant la dicta-

dura franquista i va durar fins als 

anys 50-60. A partir d’aleshores va 

haver-hi una petita obertura. 

S’atrevien a predicar la Paraula 

en magatzems llogats i mig ama-

gats. De vegades hi anava la poli-

cia secreta fent-se passar per fidels i 

s’enduien el pastor, el tancaven dos 

o tres dies i el tornaven a deixar. 

A partir dels anys 60 van aparèi-

xer legalitzades petites esglésies -13- 

Baptista, Evangèlica Pentecostal i 

Adventista. Dels 60 als 80, l’obra 

evangèlica és més estable, però la 

gent els mirava de reüll. 

La llibertat de culte en aquest 

estat aconfessional no ha arribat fins 

a la Constitució que permet el Ca-

tolicisme, el Protestantisme, el Juda-

isme i el Mahometisme. 

Des del 1990, a Lleida hi ha mitja 

dotzena d’esglésies. N’apareixen a 

Tàrrega, Balaguer i Mollerussa. Al-

guns grups es reuneixen en cases. 

Canvia totalment a partir del 

2000, quan es produeix l’emigració. 

Venen milers d’emigrants i molts per-

tanyen a comunitats Evangèliques, 

tant d’Àfrica com de Sudamèrica. 

En 10 anys, les esglésies es multipli-

quen per tota la ciutat, comptant 

l’església de Filadèlfia que ja en te-

nia abans. 

El culte es va enriquint amb les 

aportacions espirituals que portaven 

els que venien de fora. Tots havien 

patit molt. Al principi hi va haver 

confrontacions. En menys de 5 anys 

els Evangèlics van passar de ser cre-

ients d’aquí a tenir-ne de 24 nacio-

nalitats (2010). 

Ara torna a créixer després d’uns 

anys de “frenada” per la crisi. 

Lleida té 30 esglésies Evangèli-

ques de diferents denominacions. 

Algunes amb tots els fidels del ma-

teix país i que prediquen en la seva 

llengua. Algunes legalitzades, altres 

no. 

Hi ha 12 esglésies nigerianes; n’hi 

ha de romaneses amb 500 creients 

per cada culte, algunes de brasile-

res, d’equatorians, de colombians i 

dues comunitats evangèliques xine-

ses. Algunes poc arrelades a la ciu-

tat. 

Aquesta diversitat és deguda a 

la societat globalitzada en que vi-

vim. Costa molt adaptar-se a les 

característiques de cada poble. 

La Sra Dolors Gascón ens posa al 

dia de la comunitat Adventista. 

Aquesta comunitat és de les més 

antigues de Lleida. Abans se’ls co-

neixia com a “cristians separats”. El 

primer, que va arribar el 1902, era 

nordamericà. Era Ancià. Els Adven-

tistes tenen Pastors i Ancians. El pri-

mer batejat va ser un home de Gra-

nyena de les Garrigues i també van 

ser perseguits. La primera església 

HISTÒRIA RECENT DE L’ESGLÉSIA PROTESTANT A LLEIDA,  
a càrrec de Francesca Agustí, Ferran Jové Plana i Dolors Gascón 
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Teòricament, l’Estat reconeix els 

protestants, però no se’ls tracta 

igual que als catòlics. Hi ha un trac-

te discriminatori. Per exemple, no 

poden tenir una universitat i quant a 

subvencions i ajudes, se’ls compara 

als musulmans i a altres religions. 

Formen part de la FEREDE, Fede-

ració de religiosos d’Espanya. És una 

associació de religions no catòli-

ques. Si no hi pertanyen, no reben 

ajudes. Exigeix una normativa molt 

estricta. L’església ha de tenir tam-

bé normes d’espai, so, aïllament, 

etc. com qualsevol edifici públic. 

El Pastor Adventista de Lleida es 

cuida també d’Aitona, d’Andorra i 

d’Esterri d’Àneu. L’han d’ajudar els 

laics.  

Fins ara, els Pastors no han pogut 

pagar Seguretat Social i tenir jubila-

ció. Totes les esglésies evangèliques i 

protestants volen separació total de 

l’Estat. La mantenen els fidels que 

acostumen a aportar el 10% del seu 

sou, per convicció pròpia. 

Consideren membre de l’Església 

Adventista el que viu la vida d’a-

cord al que li manen les seves cre-

ences i assisteix a l’església durant 

tot l’any. Si algú no porta una vida 

com cal, no se l’admet. 

L’Ecumenisme a Lleida va se-

guint endavant a poc a poc. S’ha 

de col·laborar perquè es necessita 

gent. La varietat és riquesa. 

 

Síntesi i redacció d’Hortènsia Illa 

CRISTIANISME I JUSTÍCIA - EIDES 

 

Anunci: 
El nou calendari del  

Tercer seminari EIDES titulat  

“Sant Ignasi, Pelegrí”  

són els següents: 

Sessions en divendres:  

6 i 13 d'abril de 20.00h a 21.30h 

Sessió en dissabte  

21 d'abril 10 a 11.30h 

Sortida el diumenge 22 d’abril:  

 

(preu de l'autocar 15 euros i 

menjar 12 euros) 

INSCRIPCIONS: A la Secretaria 

de la Parròquia de Sant Ignasi,  

de 18:00 a 21:00h. 

El diumenge dia 24 de febrer per 

la tarda ens vam trobat el grup 

d’hospitalitat de la parròquia 

amb les persones subsaharianes 

que estem acompanyant. L’as-

sistènciava ser molt bona i el be-

renar (coca i xocolata) ben ani-

mat. Van compartir les coses 

que els havien succeït des de la 

darrera trobada i els nens van 

jugar entre riures i cridòria. Van 

ser unes hores plenes d’alegria. 

El motiu principal de la troba-

da va ser acomiadar a la Con-

suelo de Guinea Equatorial que, 

després de passar tres anys a 

Lleida amb moltes dificultats, 

se’n torna a casa seva. Després 

d’estar al seu costat en els múlti-

ples problemes que ha tingut 

durant aquest període, ens ha 

semblat el més adequat animar-

la a tornar a Guinea amb la se-

va família i creiem que ho ha 

entès força bé.  

Adventista va ser el 1902. Es reunien 

en cases o magatzems. 

El 1924 van tenir un local al carrer 

Major, 3. A partir del 1927, una es-

glésia a Seròs. Entre les dues tenien 

34 fidels, després una persona més a 

Alcarràs. El 1929, 45 membres. El 

1931 van llogar una sala al carrer 

Blondel, però el Bisbat va dir que no 

i es va anul·lar el contracte ja signat. 

El 1927, el pastor tenia una sala molt 

gran a casa seva i es reunien allí. 

De 1936 a 1952 es va perdre una 

tercera part de la feligresia per dife-

rents causes, però sempre hi va ha-

ver un grupet que es reunia. 

Al 1953, al carrer Vallcalent es fa 

una església petita però digna. Le-

galment havia de constar com a 

“Actividades varias”. Ara són 220 

membres. Es troben els divendres a 

la nit per reunions i els dissabtes al 

matí que fan el culte. 

TROBADA DEL GRUP D’HOSPITALITAT 

Estava il·lusionada i, alhora, 

entristida de deixar-nos a nosal-

tres, que hem estat la seva famí-

lia, la seva referència. 

Va ser molt maco veure com 

tothom la va acomiadar tot 

desitjant-li el millor. 

Nosaltres agraïm haver-la 

conegut i haver intentat donar-li 

afecte durant tots aquests anys. 

Animem a la comunitat par-

roquial a participar en el grup 

d’hospitalitat. Si el formem un 

major nombre de persones, po-

drem fer més i millor feina d’a-

companyament als africans. 

Grupde Tercer Món 
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A 
mics de la nostra Comu-

nitat Parroquial, un grup 

de famílies, -la majoria 

d’aquesta parròquia-, portem 

anys organitzant una Pasqua 

Familiar. La nostra petita comu-

nitat pasqual aquest any torna a 

estar d'enhorabona. La Pasqua 

Familiar compleix 18 anys: ja 

hem arribat a la nostra majoria 

d'edat.  

Adaptant-nos als nous temps i 

realitats, aquesta Pasqua ha tin-

gut un format diferent. Aquest 

cop hem combinat i compartit 

celebracions amb la nostra co-

munitat parroquial (mirant de 

participar i dinamitzar alguna 

activitat) i, alhora, hem fet un 

"recés" de dia i mig, on d’una 

manera més íntima i reflexiva, 

hem pogut meditar i pregar 

junts. 

Anem comprovant que la 

nostra curta i petita història és 

avui també signe d'una nova 

esperança, que any a any ens 

ajuda a renovar-nos. 

La PASQUA és una parada en 

el camí. El fet de poder-hi ser i 

participar-hi és tot un regal que 

Jesús ens ofereix. Ens permet 

sentir-nos uns i altres més pro-

pers. 

Cadascun ve amb la seva 

pròpia realitat i la seva pròpia 

creu, però aquí tots estem junts i 

som "Un amb Tots". Vivim amb 

naturalitat l'acollida i les relaci-

ons entre nosaltres. 

Se'ns fa fàcil estar aquí per-

què estem units en Crist. La vi-

vència pasqual ens convida a 

ser llançadores de pau, solidari-

tat, concòrdia, a sembrar la bo-

na notícia en el nostre entorn 

des de la nostra quotidianitat. 

L'Esperit pasqual ens recarrega 

les bateries, ens ajuda a renéixer 

perquè - de Pasqua a Rams- do-

nem aquest fruit contagiós que 

és la teva paraula. Ens fem testi-

monis de la teva resurrecció. 

Aquest any com a “signe” de 

Comunitat van portar cadascun 

de nosaltres una foto, posterior-

ment de manera aleatòria, tots 

vam marxar amb la foto d’un 

altre amb la idea de poder pre-

gar especialment per aquella 

persona fins a la Pentecosta, on 

tornarem a trobar-nos per cele-

brar una eucaristia d’acció de 

gràcies.  

Per tot això, volem donar-te, 

Jesús, les gràcies i continuem 

demanant-te la teva ajuda per 

poder portar la teva benedicció 

a tots aquells que estiguin dispo-

sats a acollir-la. Viure aquesta 

experiència ens fa més 

"germans" en la fe. 

Emili Reimat 

RESSONS D'UNA NOVA PASQUA FAMILIAR 


