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A 
quest mes de juny tenim 

l’oportunitat d’acollir i acom-

panyar un grup nombrós de 

refugiats sirians que estaran de pas 

per Lleida i Verdú. Un cop a l’any, 

en el temps de primavera, un grup 

de joves refugiats sirians que viuen a 

Europa organitza un pelegrinatge. 

Caminen en memòria del P. Frans 

van del Lugt, jesuïta que va viure a 

Síria durant 40 anys, fins que va ser  

assassinat a Homs l’abril del 2014.  El 

P. Frans sj, ja organitzava caminades 

per diversos indrets de Síria, convi-

dant a participar a persones de 

diferents orígens, ètnies i religions, 

treballant així el diàleg, la convivèn-

cia i la pau. Enguany han triat fer 

una part del camí ignasià que va de 

Loiola a Manresa.   

I a nosaltres se’ns brinda l’oportu-

nitat d’acollir-los i acompanyar-los.  

Quan hom experimenta el ser acollit 

o acollir descobreix una dimensió 

molt rica de la persona.  Fomentar 

experiències d’encontre ens revela 

un sentit profund: el viure amb altres 

i veure els altres com un germà.  

Acollir al pelegrí és acollir Jesús, diu 

sant Benet. 

Si ens posem a la pell de moltes 

persones que, com els refugiats o els 

temporers, viuen a la intempèrie, 

veurem que no demanen caritat 

sinó dignitat. Siguem creatius i gene-

rosos, promptes i reivindicatius a 

acollir! 

Que ressoni en nosaltres la frase 

de Jesús a Mt 25:  
»--Senyor, ¿quan et vam veure 

afamat, i et donàrem menjar; o 

que tenies set, i et donàrem beu-

re? 38 ¿Quan et vam veure foraster, 

i et vam acollir; o que anaves des-

pullat, i et vam vestir? 39 ¿Quan et 

vam veure malalt o a la presó, i 

vinguérem a veure't? 
40 »El rei els respondrà: 

»--Us ho asseguro: tot allò que fèieu 

a un d'aquests germans meus més 

petits, a mi m'ho fèieu. 

Estem connectats seguint els hash-

tags: #JoCamino #GràciesPerVenir 

https://twitter.com/hashtag/JoCamino?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Gr%C3%A0ciesPerVenir?src=hash
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A 
rribat el mes de maig, el 

Consell Parroquial cele-

bra l'última sessió d'a-

quest curs que, en aquesta oca-

sió, s'ha caracteritzat per tenir un 

caire més informatiu, emotiu i 

d’avaluació. 

Informatiu perquè es comuni-

ca que les eucaristies compreses 

entre l’1 de juliol fins al 15 de se-

tembre, inclosos els diumenges, 

queda suprimida la missa de les 

13 hores i la dels dilluns a les 20 h, 

també. L'eucaristia de la festa 

de Sant Ignasi tindrà lloc el di-

marts 31 de juliol, a les 20:30 h. i 

la de la Festa de la Mare de Déu 

d'Agost, el dia 15, també serà a 

les 20:30 h.  

A més també s'informa que 

els grups d'EIDES i MISSIÓ s'han 

fusionat en un de sol, anomenat 

CRISTIANISME i JUSTÍCIA. 

Emotiu perquè el Moisés Pla-

nas, germà marista, representant 

del col·legi Maristes-Montserrat 

al Consell, ha estat traslladat a 

Girona per qüestions logístiques. 

Per la qual cosa, davant la im-

possibilitats d'acomiadar-nos 

personalment, fem constar el 

nostre agraïment a la tasca feta 

pel Moisés en el Consell i li desit-

gem molts encerts i èxit en la 

nova missió que se li ha enco-

manat.   

De cara al curs vinent el rec-

tor contactarà amb la directora 

del col·legi Maristes a fi que 

designin un membre que els re-

presenti en el Consell Parroquial, 

per continuar amb la tasca 

transversal de cooperació i infor-

mació de les diverses activitats 

en l'àmbit pastoral. 

Avaluació: El Roger Torres 

proposa fer una breu aturada 

per reflexionar sobre aquest curs, 

per la qual cosa ens facilita un 

document relatiu a alguns punts 

de l'exhortació apostòlica Gau-

dete et Exultate del Sant Pare 

Francesc. Destaca que allò que 

interessa és que cada comunitat 

marqui el seu camí i tregui a la 

llum el millor de sí mateixa, allò 

que Déu ha posat en ella.  

Les comunitats poden ser cri-

dades a buscar l’alegria de l’E-

vangeli. I és a la llum d’aquesta 

crida que se’ns proposa respon-

dre nou qüestions que es poden 

emmarcar en dos grups: El pri-

mer, relatiu a la valoració que fa 

cada conseller del seu propi 

equip, de les activitats fetes du-

rant aquest curs, que ens ha 

aportat i quines persones n’han 

estat beneficiades.  

Per una altra banda, hi ha 

unes quantes preguntes sobre el 

grup envers la comunitat, és a 

dir, per exemple, quin vincle hi 

ha del grup amb la comunitat, 

què hi aporta el grup i què en 

rep de la comunitat etc.  

Feta individualment l’activi-

tat, fem una posada en comú i 

un dels trets en els quals coinci-

dim és que cal que la comunitat 

surti cap enfora, que vagi més 

enllà dels nostre propi espai i es 

faci més visible en la societat.  

Acabem la sessió agraïts per 

tot aquest curs i, com a comuni-

tat, per l’obra d’art oberta que 

es va fent, perquè és fruit de 

moltes generacions. És d’ agrair 

a tots els que n’han format part, 

en formem part i encoratjar a 

aquells que vindran, la seva vo-

luntat desinteressada perquè tot 

vagi endavant. I amb la pregà-

ria de la COMUNITAT AL COR, 

posem punt i final a la erunió, 

desitjant un bon estiu a tothom. 

Consell Pastoral Parroquial 

CONSELL PASTORAL 
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H 
abitualment, els mesos de 

maig a catequesi de pri-

mera comunió són sinò-

nim de molta activitat i aquest 

any no ha estat diferent. Queda 

poc per acabar el curs i es nota: 

hem posat ja tota la carn a la 

graella! Deixeu que us expli-

quem una mica. 

Amb el grup de primer curs 

hem estat treballant què és l’Es-

glésia a partir de veure-la com 

un tamboret que es recolza so-

bre tres potes: la pota litúrgica 

(l’eucaristia, la pregària o les ce-

lebracions dels sagraments), la 

pota pastoral (la catequesi, l’es-

plai o l’estudi de la Paraula) i, 

finalment, la pota de l’acció so-

cial. Amb els infants vèiem que 

les dues primeres potes les com-

partíem setmanalment, però no 

acabàvem de veure com podí-

em fer un impacte positiu en 

l’acció social. Així que vam de-

cidir sortir al carrer i veure la rea-

litat d’aquells qui més pateixen. 

Fent una volta curta pel Carrer 

Major vam observar molts edifi-

cis que es llogaven, cases que 

s’havien d’arreglar, gent que 

demanava diners i persones 

amb cares molt tristes. Potser no 

podem aconseguir arreglar-ho 

tot, però sí que podem estar ale-

gres amb els del nostre voltant i 

així provocar un petit canvi. 

També vam veure que una 

opció que ens donava cada 

setmana la Missa Familiar és la 

de portar aliments per a la Boti-

gueta d’Arrels, així que vam de-

cidir, juntament amb les compa-

nyes i companys de segon curs 

de catequesi, que aniríem a visi-

tar aquesta Botigueta perquè 

ens expliquessin on anaven els 

aliments que portem cada set-

mana i així descobrir una altra 

realitat de la nostra ciutat: la 

d’aquells que més pateixen. 

Amb el grup de segon curs, 

per altra banda, hem estat molt 

ocupades i ocupats preparant 

la celebració de la Primera Co-

munió. I és que en aquest mes 

tots els infants combregaran per 

primera vegada, així que hi ha 

molts nervis i il·lusió en l’ambient. 

I per tancar aquest mes amb 

tanta vida, acabarem el curs de 

catequesi fent una festa d’agraï-

ment pel curs, amb jocs i un be-

renar compartit. 

Equip de Catequesi 

E 
l grup de creixement ens 

hem continuat trobant ca-

da dues setmanes per re-

flexionar sobre la nostra vida a la 

llum de l'evangeli i pregar junts. 

Quatre membres del grup 

van participar en un recés con-

vocat a través de diverses enti-

tats relacionades amb els Jesuï-

tes de Barcelona. El recés es va 

fer a la casa d'espiritualitat de 

Sarrià i el van dirigir l'Alexis Bueno 

i el Llorenç Puig. El tema central 

va girar a l'entorn de la paràbo-

la del Samarità. Va ser una ex-

periència molt enriquidora que 

vam compartir i pregar a les reu-

nions posteriors del grup. 

CREIXEMENT UN MES MOLT MOGUT 
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N 
o sempre tenim l’oportu-

nitat de parar, mirar en-

rere i veure la trajectòria 

de l’educació en el lleure i l’im-

pacte que té a la societat. En el 

nostre dia a dia, atrafegat i amb 

presses, amb prou feines trobem 

temps per preparar l’activitat 

del dissabte, comprar el material 

que falta, o per anar a la reunió 

de zona/territori. Però un dia, 

l’esplai fa anys i resulta el mo-

ment perfecte per fer-ho: con-

templar i agrair la feina feta fins 

ara. 

Segur que molts entendreu el 

que suposa la preparació d’un 

aniversari: trobades amb ex-

monitors/es, descobertes sobre 

la història de l'esplai, quedades 

per regirar els armaris i prestat-

ges dels locals, etc. I és que som 

molts els esplais que estem de 

celebració! De fet, que aquest 

any faci 125 de les primeres co-

lònies a Catalunya, significa 

que, tot plegat, ja fa un temps 

que estem en marxa. 

A l'Esplai Sant Ignasi de Lleida, 

p e r  c e l e b r a r  q u e 

#40AnysTenimJa, volíem fer al-

guna cosa gran, on poder reunir 

tanta i tanta gent que estima 

l'esplai i que, en algun moment 

de la història, hi ha tingut vincu-

lació. Els retrobaments eren evi-

dents i les cares de goig i joia, 

també. Però la satisfacció amb 

la qual vam sortir l'equip de mo-

nitores i monitors en acabar 

aquesta gran festa, no té preu. 

FER ANYS, CONTEMPLAR I AGRAIR 
 

Aquesta vegada la fita aconseguida és molt gran. L’Esplai de Sant Ignasi, el nostre Esplai compleix 40 

anys. Des del TRUC volem fer un homenatge a aquests/es joves per la seva feina continuada, de vega-

des silenciosa i de vegades cridanera, però sempre alegre, que han sabut llegar al llarg dels anys. Pel 

seu testimoni comunitari, perquè hi són sempre amb el seu entusiasme i per la seva força educadora, 

volem fer visible l’agraïment de la Comunitat i l’estima que els tenim, sense límit... 

L’esplai és una comunitat vi-

va i som nosaltres les que hem 

rebut aquest testimoni tan gran 

de fe, compromís i servei, que 

hem de seguir pouant i transme-

tent a les generacions futures. El 

Roger Torres SJ, rector de la Par-

ròquia, em responia amb un 

tweetbquan jo preguntava què 

farem ara que s’acaba l’aniver-

sari, “i després de la gran Festa, 

què?”. Ell diu que retinguem el 

gust de la celebració, i que 

aquesta inspiri el nostre ser i fer. 

Guardem aquest record, per 

poder tornar-hi de tant en tant i, 

amb un somriure, dir: “jo hi era, 

jo sóc d’aquesta colla!”. 

Miquel Gracia 
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A 
vui estem de celebració, 

tenim el goig de recor-

dar que fa 40 anys un 

grupet de joves es van animar a 

crear un espai per a la educació 

en el lleure a la Parròquia de 

Sant Ignasi. Des de llavors són 

centenars d'infants i joves els 

que han tingut l'oportunitat de 

créixer i gaudir de les activitats 

amb els monitors i monitores es-

bojarrats que han cregut en 

aquest projecte al llarg d'aquest 

temps. Avui és el moment d'a-

grair a tota la gent que ha posat 

el seu granet de sorra per crear 

aquest lloc bo, i volem tenir un 

record molt especial per al Joan 

Suñol. 
40 anys donen per molt! Po-

dríem mesurar aquest temps en 

les vegades que hem pujat les 

escales de la parròquia o les ac-

tivitats al riu, en els cops que 

hem fet la motxilla o en cantim-

plores perdudes, en picades de 

mosquit, ampolles als peus, nits 

sota els estels o en cançons a la 

vora del foc, en imposicions de 

panyoleta o els nits que hem 

dormit a la parròquia... En defini-

tiva, cadascú recorda amb in-

tensitat alguns dels moments 

que han fet que el seu pas per 

l'esplai hagi estat únic i irrepeti-

ble. 

Estem convençudes i con-

vençuts que l'esplai deixa petja-

da, i des de la nostra trajectòria 

podem afirmar que l'esplai ha 

tingut molt a veure amb el que 

fem i el que som a dia d'avui! 

L'entenem com una escola de 

vida, on l'important no és el sa-

ber o el fer sinó el ser, i durant 

aquests anys hem treballat per 

fer d'aquest lloc un espai d'aco-

llida on tothom s'hi senti a gust, 

estimant la diversitat i valorant 

l'autenticitat. En això hi fa molt 

formar part d'una comunitat tan 

viva com ho és la de la Parrò-

quia de Sant Ignasi, que ens ha 

acollit sempre amb els braços 

ben oberts. 
Igualment, sempre hem tingut 

posada una mirada al món, i 

avui en dia són molts els missat-

ges que ens inciten al desànim i 

les injustícies que veiem en 

aquest món tan complex. Da-

vant això ens fem nostre el lema 

d'anar sempre a contracorrent i, 

amb una mirada crítica, inten-

tem actuar davant les adversi-

tats posant esperança on hi ha 

desànim i alegria on hi ha tristor 

per ajudar a construir un món 

més just, solidari i fratern. 
Formar part d'aquest lloc bo 

ens ha donat la oportunitat de 

créixer i aprendre constantment 

i això és el que volem transmetre 

als infants i joves per tal de que 

esdevinguin persones compro-

meses amb la nostra societat. 
L'esplai va néixer amb el 

desig de transformar l’entorn en 

el que vivim, així com de somiar 

en la utopia de fer d’aquest 

món nostre un món millor. I això 

nosaltres ens ho creiem, apos-

tem per aquest projecte i segui-

rem servint i estimant com ho 

hem fet fins ara...  
 

Som els nois (i noies) de  

Sant Ignasi  

i aquí estem passi el que passi! 

DISCURS DE L’EQUIP DE MONITORS/ES DE L'ESPLAI 
#40anystenimja 
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A 
questa pregunta pot so-

nar molt íntima però és, 

sobretot, una pregunta 

comunitària.  Per què anem a 

missa?   Què hi trobem? 

El punt de trobada de la co-

munitat és la cena del Senyor, 

que tota ella reunida, i no no-

més el prevere, fan l’eucaris-

tia: acció de gràcies.  

La Fracció del pa, la cena del 

Senyor, l’eucaristia, son diverses 

terminologies de les primeres 

comunitats per referir-se a la tro-

bada on fan present Jesús en les 

seves vides.  Unes comunitats 

que ja des del principi les veiem 

atentes a l’escolta de la Parau-

la, la fracció del pa i l’acció ca-

ritativa.  Podem dir que l’Eucaris-

tia és un dels vèrtexs del triangle 

de la vida de la comunitat, i en 

concret, el diumenge, esdevé el 

vèrtex principal. 

Amb celebració diària molts 

troben una quotidianitat i un hà-

bit. Amb la participació en un 

dia concret de la setmana al-

guns troben un moment de 

complicitat amb el Senyor.  Els 

diumenges esdevenen aplecs 

comunitaris.  

L’eucaristia és un tot, on el 

més important és l’assemblea 

reunida. Va bé, també, de tant 

en tant, pensar en les diferents 

parts de la celebració, els seu 

significats. 

En les dues sessions en què 

vam treballar el tema, vam fer 

una mica d’història, d’examen 

de la nostra relació amb la cele-

bració de l’eucaristia, tant de 

forma personal com comunità-

ria.  

Què hi trobem de bo, què no 

entenem, que hauríem de trans-

formar.....?   

En la primera trobada vam 

arribar a la conclusió que hi ha 

molts motius pels quals anem a 

l’Eucaristia i se’ns poden barrejar 

molts sentiments i actituds.  A 

vegades encara anem a missa, 

amb la rèmora del compliment. 

Altres vegades amb mandra, 

potser per trobar una estona de 

serenitat  o potser per trobar una 

excusa per sortir de casa i trobar

-nos amb altres. Tot això és ben 

humà i diu ja, per part nostra, 

una fidelitat.  Si a l’eucaristia 

compartim la vida és normal 

que hi anem amb l’estat d’ànim 

que tenim. Potser oblidem que 

quan anem a la celebració n’hi 

ha un Altre que també ens espe-

ra, que també té ganes de tro-

bar-nos, el mateix Jesús. 

Vam repassar la nostra histò-

ria en relació a l’eucaristia. Mo-

ments de devoció i moments de 

contrarietats.  En quins moments 

hem sentit goig i en quins mo-

ments apatia, rebuig o foscor. 

Les preguntes que ens vàrem 

plantejar eren: 

Quins son els moments més 

significatius per a tu d’aquesta 

estona?   

Com vivim l’eucaristia, com 

un moment de celebració co-

munitària o un moment intimis-

ta?  

Què ens sobra o ens distreu? 

Amb quins ressons sortim de 

la celebració, què hi hem tro-

bat?    

En la primera trobada vam 

compartir la nostra història en 

relació amb el tema: com arri-

bem i com estem durant l’euca-

ristia.  Vam reflexionar sobre les 

nostres actituds, rutines, devoci-

ons...  

En l’Eucaristia, la nostra parti-

cipació principal potser és la de 

saber cultivar una actitud inter-

na. Una actitud que ens predis-

posi a acollir Déu, a pregar, a 

agrair, a deixar-se interpel·lar, a 

oferir-se, a deixar-se transformar 

per tornar a sortir amb actitud 

de missió.  Per cultivar aquesta 

actitud és bo prendre conscièn-

cia, una estona abans, sobre el 

que anem a celebrar. Una pràc-

tica passada, la del dejuni euca-

rístic, segurament que volia anar 

en aquesta línia, ajudar-nos a ser 

més conscients.  

També vam coincidir majori-

tàriament que l’eucaristia és el 

punt de trobada de la comuni-

EUCARÍSTIA I COMUNITAT 
Per què vaig a missa? 
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establert com obligatòria el diu-

menge que, des de molt antic, 

és el “dia del Senyor”, que com-

memora la Resurrecció de Jesús. 

Però també és veritat que la 

“missa del diumenge” ha experi-

mentat canvis notables (i no so-

lament “canvis”, diguem-ne, 

“litúrgics”, que fan referència a 

l’estructura de la celebració i a 

la manera de dur-la a terme), 

com ara fer de la missa domini-

cal el referent festiu (i per tant 

social) del poble, de la gent, 

descentrant-la del seu centre, 

que és la “comunitat creient”. 

Socialment parlant, la “missa” 

s’ha anat convertint més en un 

acte amb significat social i polí-

tic (un fet que, en el llenguatge 

popular es traduïa amb l’expres-

sar d’ANAR A MISSA). Natural-

ment, la creixent desaparició de 

la cultura rural i la creixent im-

plantació de la cultura urbanita 

han comportat la desubicació 

social de la missa del diumenge i 

la conseqüent davallada de 

“l’assistència a missa”. 

Avui constatem una davalla-

da més que notable en el nom-

bre dels qui van a missa i les 

causes podrien ser: 

No em sento obligat/da a fer-

ho. 

Perquè el meu contacte amb 

la divinitat és permanent i em 

sento part d’ella 

Perquè tinc la sensació que 

em volen alliçonar i ja no corren 

aquests temps, 

La cerimònia té una estructu-

ra jeràrquica que, en temes espi-

rituals, no té sentit (no són com 

les misses de joves). 

Una segona part, tindria més 

a veure amb com és la comuni-

tat que celebra. Veure si cal 

aprofundir, retocar quelcom de 

les nostres celebracions, si les 

nostres celebracions són inclusi-

ves, transversals en edats. 

Davant d’això vam apor-

tar:    

Resulta molt agradable par-

ticipar comunitàriament de 

la Missa perquè molts ens 

hem reconciliat internament 

amb l’Església 

Perquè actualment ens sen-

tim independents (ja em po-

den dir el que vulguin), 

També és important  sentir la 

necessitat de participar-hi, 

mai l’obligació, perquè hi 

trobem La Paraula, l’Acolli-

da, la Pau i celebrem l’ Eu-

caristia. L’Eucaristia és retro-

bament  amb l’amic . Ell ens 

espera 

Com que ens sentim part de 

la comunitat, voldríem que 

aquesta fos més forta, més 

cohesionada. Cal potenciar 

una comunitat humana, 

quan aquesta hi és i sorgeix 

una comunitat de fe 

I també, per què no, em dó-

na l’oportunitat de cantar. El 

cant és valora molt positiva-

ment  perquè  és pregaria pura. 

També creiem que dins l’Eu-

caristia fa falta temps de silenci, 

un bon moment seria quan de-

manem perdo. 

Finalment, també vam arribar 

a la conclusió  que l’Església del 

futur serà de petites comunitats 

molt vives i que en determinades 

ocasions aquestes s’ajunta-

ran  per compartir una determi-

nada celebració. 

RdV 

tat. Una comunitat comparteix 

un univers de símbols, de cants, 

que fan significativa una cele-

bració. Una comunitat és també 

un grup transversal de persones 

de diferents edats, actituds i ma-

neres de ser i pensar. 

Vam compartir, en grup, dife-

rents reflexions en base a les se-

güents preguntes: 

Què ens pot ajudar avui a 

cultivar aquesta actitud interna, 

com podem modelar les nostres 

actituds?  

Les nostres celebracions par-

len amb el llenguatge de la nos-

tra comunitat?  

Què podem fer per obrir la 

nostra celebració, fer-la més 

inclusiva i transversal? 

Què espera Jesús de les 

nostres celebracions? 

Finalment vam parlar 

d’actitud interior que ens 

permeti acollir Jesús i en l’ac-

tuar del nostre dia a dia ho 

podríem concretar en el se-

güent: 

L’eucaristia ens ha de 

transformar, canviar. 

Hem d’intentar ser cada 

vagada més com Jesús.  

Hem de parlar més de 

dimensió comunitària. Una 

comunitat que s’aplega, rep 

l’esperit de Jesús i surt en mis-

sió. Viure en comunitat vol dir 

viure en l’Esperit. 

En l’Eucaristia demanem 

dos cops que davalli l’Esperit, 

un cop sobre el pa i vi, i un 

altre sobre tota l’assemblea 

reunida.  El cristià i la comuni-

tat ha d’aprendre a viure 

segons l’Esperit. 

Finalment davant les pregun-

tes: Per què anem a missa? Què 

hi trobem?  

El primer fruit de l’actu-

ar hauria de ser, durant un 

temps, revisar la nostra actitud 

en vers l’eucaristia (com m’hi 

predisposo, com celebrem, què 

ens emportem) i anar-ho com-

partint.  

Per una part, caldria tenir clar 

la importància cabdal que té la 

celebració eucarística per a la 

vida de la comunitat cristiana; i 

es comprèn que l’Església l’hagi 
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H 
avíem deixat Ignasi a 

Manresa on, entre moltes 

altres coses, passejant 

per la vora del Cardener, va te-

nir una visió que el sacsejà, fent-li 

veure el sentit de la seva vida i 

del que li anava passant. A par-

tir, aquell moment, va voler anar 

a Terra Santa i allà s’emportarà: 

• Un autoconeixement més 

gran i més coneixement de 

Déu, perquè si porta Déu a 

dintre i li deixa espai, passa a 

des-centrar-se (treure’s ell del 

centre) per acabar altra ve-

gada a re-centrar-se. 

• Una conversió cap al món. 

Reconeix que ha de tornar al 

món amb mirada diferent, 

amb  presència de Déu, com 

a lloc de trobada i de servei. 

• Aquest tornar al món és per 

ajudar les ànimes; donar a 

conèixer la seva experiència 

de Déu. Ajudar-les a trobar-se 

amb Déu i complir la seva 

voluntat. 

• Convenciment que Déu vol 

comunicar-se com a font de 

la vida. Desig de Déu i desig 

dels homes. A ell li ha passat i 

vol proposar-ho als altres. 

Amb tot aquest bagatge vol 

pelegrinar a Terra Santa, com 

feien molts cristians en aquell 

temps. Així, doncs, va de Manre-

sa a Barcelona on s’embarca 

cap a Venècia i d’allí a Terra 

Santa. Aquest és el seu itinerari 

exterior. En l’itinerari interior des-

cobreix que porta: 

• Confiança en Déu: Déu és 

l’Altre que va amb l’un. El 

sentit d’alteritat que el fa ser 

a ell mateix. D’aquí agafa la 

confiança. 

• Pobresa: Vol expressar la seva 

confiança plena en 

Déu. Tot això per aju-

dar les ànimes; és a 

dir en sentit apostòlic, 

no centrat en un ma-

teix. 

• La Humanitat de Je-

sús: Ell vol estar a prop 

dels llocs on va viure i 

configurar-se en Crist. 

A l’arribar a Jerusa-

lem li fan veure i com-

prèn que no pot quedar-

se, tal com ell volia, per-

què hi havia moltes llui-

tes i aldarulls. Descobreix 

que la fi del pelegrinat-

ge no és Jerusalem, sinó 

Déu mateix, la plena 

compenetració amb Ell. 

Propi del pelegrí és esti-

mar-ho tot, però no que-

dar retingut en res. La fi 

és Déu. Cal abnegació.  

Surt mobilitzat d’a-

questa experiència du-

ra, però que no el porta-

rà a la desolació, sinó a 

la consolació que li fa 

consolidar la fe, l’espe-

rança i la caritat. Pensa 

el que pot fer i veu que li 

falten estudis (no en te-

nia) i va a estudiar a Bar-

celona. Fa dos anys de Gramàti-

ca llatina. Després va a Alcalà a 

estudiar Arts que no pot seguir 

perquè té alguns processos. Se-

guidament anirà a Salamanca 

per estudiar també Arts. Al final 

va a París on estudiarà Arts i Teo-

logia. Hi serà 7 anys i estudiarà 

seriosament. 

Mentre va estar a Alcalà i a 

Salamanca va tenir més d’un 

problema. Allí van sorgir uns 

grups de gent senzilla, gens aca-

dèmica, allunyats de la institució 

eclesial i social que deien que 

no necessitaven intermediaris 

per relacionar-se amb Déu; en 

tenien prou amb la Bíblia per 

trobar solucions. Eren de caire 

protestant i els perseguia la In-

quisició. 

Aquests grups s’anomenaven 

“Alumbrados”. Algú va acusar 

Ignasi de pertànyer a aquests 

grups i va ser empresonat. Ell va 

dir que no en formava part. Va 

SANT IGNASI, PELEGRÍ (III), 
a càrrec de Carles Marcet s.j. 

 

De la mateixa manera que hem fet en els darrers números del TRUC, aquest mes publiquem el darrer re-

sum de les xerrades que va impartir el P. Carles Marcet s.j. al tercer seminari de Cristianisme i Justícia-

EIDES d’aquest curs, a l’abril passat, al voltant de la figura de Sant Ignasi, vist com una persona que fa 

camí i que es descobreix a si mateix i als altres 
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E 
l divendres, dia 18 de 

maig, el grup de teatre 

Talion va representar "La 

taverna dels còmics", una sèrie 

de sainets de diversos autors, 

que ens van fer passar un vespre 

molt entretingut i divertit. 

Una vegada més aquest grup 

de teatre col·labora en el pro-

jecte de beques "Construyendo 

sueños" del P. Sivatte, destinant 

l'import de les entrades a  l'es-

mentat projecte. A més a més, a 

la mitja part es van rifar cinc lots 

de productes gastronòmics 

aportats desinteressadament 

per diverses persones. 

Des del grup de Tercer Món 

de la parròquia agraïm de tot 

cor al grup de teatre Talion la 

seva generositat i entrega i, per 

descomptat, donem les gràcies 

a tots els que heu participat fent 

possible que el projecte 

"Construyendo sueños" es vagi 

fent realitat. 

El total de diners que es va 

recollir va ser: 1.020 € d'entrades 

+ 292 de la rifa, en total 1.312 €. 

solucionar el problema, però li 

van restar moltes hores de dedi-

cació a l’estudi. 

A París fa una mena de relati-

vització de la pobresa (si la man-

té com volia, no podria estudiar) 

i també una relativització de la 

mística (la pregària i trobar-se 

amb Déu, li porta molt temps). És 

propi de Déu entrar i sortir de 

l’ànima. Encara que no hi ha-

gués Escriptura, ell creuria pel 

que ha vist i ha passat. 

Aquí apareix la temptació 

per la part més feble. Veu que 

es distreu fàcilment, però deci-

deix fermament que la centrali-

tat és estudiar per ajudar les àni-

mes (servir). 

Una vegada a París te dues 

coses clares: Hi ha un carisma (la 

Institució) i aquest carisma ha de 

ser eclesial. El perill del carisma 

és marxar de la Institució, però 

ell no hi vol renunciar. Posarà al 

centre d’aquell carisma la Missió 

(bases de la Companyia de Je-

sús). 

El propi dels Jesuïtes no és 

predicar, sinó conversar sobre 

Déu, comunicant el bo i millor 

que un té i acollir el bo i millor 

que té l’altre. Ignasi se sent ara 

aparentment feble, però, interi-

orment fort. 

A París viu amb tres tensions: 

1a- Pobresa i mitjans (ADN de St. 

Ignasi) 

2a- Relació entre carisma i Insti-

tució (espiritualitat i comuni-

cació unit a la Institució). 

Posa el carisma al servei de 

la Institució i dóna a la Insti-

tució el caràcter missioner. 

3a- Equilibri entre interioritat o 

contemplació i exterioritat o 

acció. Buscarà doncs la 

contemplació que portarà a 

l’acció i, a la vegada, ser 

actiu en la contemplació. 

Per poder estudiar de debò 

ja no viu en hospitals, sinó en el 

Campus universitari (Sta. Bàrba-

ra). Fa amistat i té companys 

com P. Fabra, Francesc Xavier, 

Laínez, Rodríguez... que els porta 

a un projecte comú: Exercicis 

Espirituals, donar testimoni de 

Jesús, fer sortides, converses, es-

tudi compartit, economia com-

partida, etc. Tot això genera un 

contagi, genera...la Companyia 

de Jesús. Jesuïta vol dir viure i fer 

com Jesús. 

Al final dels estudis volen anar 

a Jerusalem, però com que no 

poden perquè no hi ha vaixell, 

van a Roma a posar-se al servei 

del Papa, Vicari de Jesús a la 

Terra. Des de Roma van comen-

çar les activitats jesuítiques, envi-

ant a alguns dels seus companys 

a Alemanya, a Montecasino i 

altres llocs a donar Exercicisi i les 

Constitucions, que Ignasi anava 

preparant des de feia molt 

temps. 

CRISTIANISME I JUSTÍCIA-EIDES 

TEATRE SOLIDARI 
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E 
stà molt bé que tothom 

parli de l’Esplai, però nosal-

tres també volem dir què 

en pensem. 
Aquest manifest l’hem fet en-

tre tots els nens i nenes de l’es-

plai. Ha anat passant de grup en 

grup, i tothom hi ha anat afegint 

el que volia. 
A l’esplai juguem, ballem, 

fem tallers, hi ha uns monitors 

que ens preparen activitats, 

quan anem d’excursió dormim 

en tendes, a vegades anem al 

riu, cuinem, ens ho passem bé. 
Però l’Esplai no és només el 

lloc on anem els dissabtes. L’es-

plai és molt més! 
L’esplai és com un refugi: és 

un lloc on podem ser nosaltres 

mateixos i trobar la nostra identi-

tat. Som com som i no volem 

aparentar, som autèntics! 

A l’esplai hi cap tothom: som 

molts nens i nenes i ens ho pas-

sem bé junts. Quan podem, di-

buixem un somriure a la cara 

dels altres. 

A l’esplai hem après a viure la 

vida intensament, a gaudir de 

cada moment i a anar sempre a 

contracorrent. 

No hi ha un altre esplai igual, 

perquè els monitors i els nostres 

companys són únics. I és per ai-

xò que portem la nostra panyo-

leta. Perquè ens fa sentir part 

d’una mateixa família: la família 

de l’Esplai! 

A l’esplai aprenem a compar-

tir i a preocupar-nos pels proble-

mes dels altres 

Perquè al món n’hi ha molts 

de problemes: Hi ha guerres, hi 

ha gent que embruta la natura, 

hi ha persones que no s’estimen, 

hi ha moltes desigualtats que tot 

i que les vegem, de vegades ens 

costa actuar, hi ha persones que 

no tenen les mateixes oportuni-

tats que nosaltres, i tot i això, ens 

costa valorar el que tenim. I hi 

ha nens que no poden anar a 

l’Esplai. 

Que les persones es respectin: 

perquè la diversitat enriqueix i el 

respecte ens uneix. 

Que sapiguem tenir cura de 

la natura, ens agrada molt el 

bosc i la muntanya, i volem que 

segueixin sent verds. 

Que deixem de banda les 

pantalles i posem en pràctica les 

relacions personals. 

Volem que el món sigui com 

el nostre Esplai. 

Però no només demanem, 

també volem donar gràcies: 
Sobretot gràcies pels amics i 

amigues que tenim. 

Sobretot gràcies per les famíli-

es que ens porten a l’Esplai. 

Sobretot gràcies pels monitors 

i monitores. Ells són els pilars invisi-

bles que aguanten la casa on 

viu la família de l’Esplai. Tot i que 

a vegades s’enfadin, sabem 

que ho fan pel nostre bé. I ens 

els estimem molt! 

I sobretot, sobretot, sobretot 

gràcies als que van començar 

l’Esplai. I no només als que el 

van començar, també a tots 

aquells que han ajudat que avui 

celebrem el nostre quarantè ani-

versari. 

 

TENIM MOLTA SORT  

DE PODER VENIR A L’ESPLAI! 

MANIFEST DELS INFANTS I JOVES DE L'ESPLAI 


