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ÉS PER A TU! 

Ens trobareu a: www.stignasi-lleida.org 

84 

persones han anat donat respos-

ta, donant part o tot del seu 

temps, del que tenen... 

I avui aquesta crida és per a 

cadascú de nosaltres.  És una 

invitació perquè si volem podem 

respondre i llençar-nos a l’aven-

tura de començar un camí que 

no sabem per on ens portarà.  

Un camí amb altres. Un camí 

que vol endinsar-se en el conei-

xement afectiu de Jesús i partici-

par amb ell de la utopia del 

Regne.  Avui, de forma personal 

i també comunitària, si afinem 

bé l’orella, podem sentir una 

crida i depèn només de nosal-

tres el donar-li resposta.    

Roger Torres 

Rector 

C 
omencem el curs 

amb una crida. Una 

crida que no és per 

sumar-se a cap campanya con-

creta. Una crida que és general i 

personal a la vegada. Una crida 

que es vol presentar de forma 

senzilla i amable.  “És per a tu!” 

és la història d’una crida, la que 

imagina sant Ignasi de Loiola 

que fa Jesús a totes les persones, 

tant les que són de missa com 

les que no.  Una crida a anar 

amb ell, a viure com ell i sumar-

se al seu projecte de fer d’a-

quest món un cel, el Regne de 

Déu. 

I hom pot portar a la imagina-

ció com davant d’aquesta cri-

da, al llarg de la història, tantes 
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A 
mb el mes de setembre, 

el Consell Parroquial re-

prèn la seva activitat. En 

la reunió del dissabte dia 15 es 

comença amb força, tot expli-

cant les novetats en les línies de 

fons d’aquest curs 2018-19, i es 

formulen els objectius de la Pla-

taforma Apostòlica Local de Llei-

da (missió dels jesuïtes).  

Per tal de debatre sobre 

aquestes qüestions, el rector fa-

cilita un document als membres 

del consell, per anar seguint les 

explicacions de forma entene-

dora i ordenada. Entre els punts 

més importants es comenten els 

següents: 

• A la Parròquia i al conjunt de 

la PAL de Lleida, l’acció soci-

al ha crescut molt, però en-

cara manca un criteri unificat 

per fer l’acompanyament. En 

aquest sentit s’ha proposat 

que el Jordi Juvillà es faci càr-

rec d’acompanyar els diver-

sos projectes socials que la 

PAL i la Parròquia fan a Llei-

da, per tal d’establir criteris 

uniformes necessaris en l’ac-

ció social.  

• A la Comunitat de Jesuïtes 

s’incorpora, per dos anys, el 

Luis Ortuño per fer el 

“mestret”. Farà la seva tasca 

al col·legi Claver i amb els 

joves de Magis. L’Oscar Costa 

s’incorpora a l’equip de la 

Fundació Arrels sant Ignasi 

per reforçar els temes de di-

recció,  planificació estratègi-

ca i màrqueting. Els progra-

mes d’Arrels van endavant i 

són sòlids, però es vol anar 

reforçant el suport estratègic.   

• El P. Ribalta a l’octubre fa 100 

anys 

• El tema pastoral “És per a tu” 

marcarà la línia de fons d’a-

quest curs i pot ser un motiu 

que ens pot inspirar per a re-

flexionar comunitàriament. 

• Compliance: Es tracta d’un 

seguit de normes que cada 

entitat es posa per funcionar i 

organitzar-se millor. Això ho 

ha estudiat la Permanent del 

Consell, i per qüestions de 

bon funcionament, tots els 

que fan tasques a la parrò-

quia d’una manera o altra  

haurien de signar el codi de 

conducta.  

• Amb la PAL de Lleida, som 

conscients que fem un treball 

comunitari i estem amb xarxa 

eclesial, ja que comptem 

amb un sector educatiu  

(col·legi Claver), amb la par-

ròquia, amb Arrels Sant Ignasi, 

les Jesuïtines d’Alcarràs, San-

tuari Sant Pere Claver, amb la 

comunitat  de Jesuïtes a Llei-

da. En definitiva, tot aquest 

conjunt d’obres i persones 

que tenim forma una comuni-

tat que està en xarxa. 

Per tant els objectius estratègics 

de la PAL de Lleida  són: 

1.- MISSIÓ:  

Fer créixer el sentit de missió 

compartida i esperit de pertinen-

ça de les diferents persones i ins-

titucions que formen la PAL de 

Lleida. 

2.- ESPIRITTUALITAT:  

Crear, amb un grup de  laics,  

una escola d’espiritualitat ignasi-

ana que promogui la formació, 

la pregària i l’acompanyament 

a l’estil ignasià. 

3.- HOSPITALITAT: 

 Vertebrar un projecte social 

comú que ajudi a la sensibilitza-

ció, l’acollida vers les persones 

migrades i refugiades. 

4.- JOVES:  

Oferir un espai obert que per-

meti l’acompanyament de joves 

cap al seu camí vers Déu, dins 

d’un llenguatge creatiu i obert. 

5.- COMUNICACIÓ i XARXA:  

Elaborar un projecte que per-

meti tenir la infraestructura i la 

dinàmica que afavoreixi l’inter-

canvi d’informació interna i ex-

terna per tal de compartir el co-

neixement i la participació. 

I per acabar el Consell, es 

presenta la proposta inicial del 

calendari parroquial per al pro-

per curs 2018-2019, en el qual es 

fan diverses aportacions que 

s’afegiran en el calendari defini-

tiu: on constaran les activitats, 

celebracions, cursos que es du-

ran a terme en la parròquia i al-

tres moments importants del 

curs. 

CONSELL PASTORAL PARROQUIAL 
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anàvem familiaritzant-nos amb 

les cares noves i anàvem 

aprenent els noms. Al migdia 

vam poder compartir una esto-

na dinant cadascú el que havia 

portat, jugant a cartes i cantant. 

I a la tarda... formacions! Ens 

vam dividir en dos itineraris: un 

encarat als directors i l'altre als 

monitors. La formació que van 

seguir l'itinerari de director esta-

va orientada a la gestió del cen-

tre d'esplai, tant en l'àmbit de 

l'equip de monitors com en el 

programa del Gesplai. Jo vaig 

seguir l'itinerari dels monitors i 

vam fer dues formacions: la pri-

mera va ser de com utilitzar cor-

rectament les Xarxes Socials i 

quins perills comporten. I, la 

segona, de cants i danses, que 

va ser molt amena i divertida, ja 

que a mi personalment m'en-

canta el tema i vaig disfrutar de 

valent! Un cop sopats vam fer un 

experiment de joc de nit: vam 

jugar a la bandera amb 6 

equips! L'experiment no sabem si 

va funcionar al 100%, però 

nosaltres ens ho vam passar pi-

pa! Després vam gaudir, una 

estona més, tots junts cantant i 

fent caliu. 

El diumenge, vam anar a Vi-

laller caminant,  tot fent unes 

reflexions en grupets, a l'estil 

"camí d'Emaús". A Vilaller vam 

celebrar l'eucaristia amb la gent 

del poble i en sortir vam jugar a 

un joc de pistes per trobar el cul-

pable d'un robator i  de 

panyoleta! Per a mi era la meva 

primera trobada de monitors i la 

valoro molt positivament, crec 

que és un molt bon inici de curs, 

per preparar-te i motivar-te. Et fa 

sentir que hi ha molta gent que 

sent la mateixa passió que tu i 

que se sent igual de compro-

mesa. 

Gemma Franco,  

monitora de l’Esplai 

E 
l passat cap de setmana 6 

i 7 d'octubre, uns quants 

monitors de l'esplai vam 

anar a la trobada de monitors 

del Territori Lleida del MCECC. 

Aquest any va ser molt especial, 

ja que estrenàvem nou vestuari! 

Uns quants mesos abans vam 

escollir un disseny entre tots els 

monitors del moviment, i vam 

estampar samarretes i dessuad-

ores amb el lema: "som de l'oest" 

sobre fons bordeus. Va ser bonic 

veure'ns a tots vestits d'aquest 

color tan potent, sentint-nos part 

del mateix moviment i orgullosos 

de la nostra terra. 

Dissabte de bon matí vam 

sortir amb l'autocar des del 

camp d'esports en direcció a la 

casa de colònies del Montsant, 

a Vilaller. Ja fa uns quants anys 

que la trobada es fa allà, i sem-

bla que ens agrada, ja que 

repetim! Un cop instal·lats a la 

casa, durant el matí vam fer jocs 

de coneixença tots junts. Així 

TROBADA DE MONITORS/ES DEL MCECC LLEIDA 
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E 
l recent passat 2 d’octubre 

vàrem començar la prime-

ra trobada del nostre grup 

de Vida Creixent. 

Com ja fa sis anys, amb la 

il·lusió i l’alegria de tornar-nos a 

trobar vàrem constatar la ab-

sència de tres companys/es 

(una per cuidar dels seus nets i 

dos per motius de salut) que són 

les realitats en aquesta etapa 

de la nostra vida, però que es-

perem en breu la seva reincor-

poració. Amb aquesta sessió 

vàrem emprendre la trobada els 

22 assistents. 

Aquest any, el llibre ens ha 

assemblat que pot esdevenir 

força interessant per treballar i 

treure’n un bon profit. Està escrit 

pel Pare Jesús Renau, reconegut 

jesuïta en la nostra comunitat. 

Ens parla de deu testimonis de 

vida en el segle XX per anar en-

carant l’actual segle XXI, avan-

çant en la fe i en l’amor. Són sis 

dones i cinc homes que ens po-

den ajudar a viure el seguiment 

de Jesús i la crida de Déu enmig 

de la història humana; uns més 

coneguts i d’altres menys. 

La lectura triada per comen-

çar var ser Les Benaurances, que 

sempre són font de joia i positivi-

tat de manera de viure. El nostre 

consiliari  Ramon Ribas ens en va 

fer una visió clara i entenedora.  

Posteriorment, el primer per-

sonatge va ésser el de Joan 

XXIII, conegut i estimat per tots, 

ens va donar molt contingut per 

treballar. Només amb el fet que 

als seu 77 anys va llençar-se a 

convocar un concili que va obrir 

portes i finestres a la nostra Esglé-

sia i que encara avui en dia està 

obrint, desplegant i nodrint i que 

encara pot donar molt de si. La 

seva confiança en Déu i deixar 

fer a l’Esperit va sembrar una 

llavor que encara avui germina. 

Va morir als 82 anys, però enca-

ra el fem viu en nosaltres. 

Hi ha d’altres personatges 

interessants, uns ens toquen de 

més a prop, com Marius Torres, 

Antoni Gaudí i Lluís Espinal, i d’al-

tres potser no tant, com Cristina 

Kaufmann i Pierre Theilhard de 

Chardin, que segur ens ajudaran 

en allò de posar vida als anys 

que no pas anys a la vida.  

Després de compartir en dos 

petits grups, ens vàrem tornar a 

trobar per intercanviar les diver-

ses visions de cada petit grup. 

Per finalitzar, vàrem resar tots 

plegats  una petita pregària que 

resumia molt bé el que s’havia 

treballat i ens vàrem acomiadar 

en un ambient jovial ,alegre i 

rialler. 

Mayte Colomines Esteve 

VIDA CREIXENT, UN GRUP AMB EMPENTA! 

L 
a parròquia, a poc a poc, 

comença a agafar el ritme 

normal de cada curs i des 

de la catequesi d'infants no ens 

hem quedat enrere: el dimecres 

10 hem començat les nostres 

sessions. 

Primer ens van trobar tots 

junts a l'església, on ens vam 

presentar els infants de primer i 

de segon i l’equip de catequis-

tes. 

El pare Roger va explicar que 

vol dir el lema d’aquest any, “És 

per a tu!”. Ens ho va relatar des 

de la història d’un rei que cada 

dia quan s’aixecava, des del seu 

castell, veia com la gent s’enfa-

dava, lluitava entre ella, robava 

i feia tota classe de dolenteries. 

Un dia, fart de la situació, va 

agafar el seu cavall i va anar 

per tots els seus dominis a dir que 

ell no volia això, sinó que volia 

que els seus súbdits visquessin en 

un ambient de pau, misericòrdia 

i ajuda. Ens va explicar que 

aquest rei, avui en dia és Jesús, 

que ens truca i que hem d'estar 

alerta per respondre i està dispo-

nibles al que ell ens demana. 

Després, cada grup van anar 

a la seva sala de catequesi i els 

nens es van presentar més tran-

quil·lament. Es van explicar com 

havia anat l'estiu, com havien 

començat el curs a l'escola... Ja 

us podeu imaginar els nervis i les 

ganes de retrobar-se dels infants 

amb un estiu pel mig. Sens dub-

te, els dimecres a la tarda tornen 

les rialles i les corredisses a la Par-

ròquia! 

David Blanco, catequista 

INICI DE LA CATEQUESI D'INFANTS 
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L 
a maquinària parroquial es 

va engegant a poc a poc. 

Els grups van agafant el seu 

ritme habitual de trobada i la 

comunitat es va trobant en els 

moments de celebració. A ve-

gades, però, ens costa trobar 

moments de pausa per compar-

tir amb profunditat com estem, 

quines emocions portem per 

dins i com van els nostres somnis 

i frustracions, els nostres quefers 

diaris. Ens trobem ara, després 

del temps d’estiu. Com hem vis-

cut aquest temps? Com enca-

rem el dia a dia? Com estic, 

com estan els que jo estimo, 

com està el món, com està la 

nostra relació amb Déu?  

Dedicarem la primera sessió a 

això, a escoltar-nos, a fer-nos 

càrrec de com estem i de prac-

ticar una escolta atenta i res-

pectuosa.    Com hem anat fent 

en algunes ocasions durant el 

curs passat, farem la pràctica 

dels quatre cercles.  Recordeu 

que no es tracta de discutir les 

idees, anem a escoltar-nos. 

La roda de l’escolta 

Farem una roda dels senti-

ments viscuts. Important aquí 

que seguim la pauta i que anem 

moderant l’ordre perquè tothom 

es pugui expressar.   Com ho fa-

rem?  Us proposo aquesta meto-

dologia: 

• Farem una primera roda breu, 

on cadascú dirà només 1 pa-

raula o una frase que expressi 

com està, com ha viscut, que 

ha sentit des de l’estiu cap 

aquí. 

Seria com expressar un im-

pacte del que he vist, del que 

he sentit. 

• La segona roda, on cadascú 

podrà explicar una mica el 

que ha volgut dir amb aques-

ta paraula o frase. Seria com 

afegir el que penso, el que 

estic portant a la pregària 

aquests dies... 

• La tercera roda podrem fer, 

sempre des del respecte, al-

guna pregunta a algú altre 

sobre el que ha dit, perquè 

acabi de donar llum. O el 

moment perquè algú pugui 

recollir alguna cosa que ha 

dit algú altre, per subratllar-la i 

posar-la en valor. Hem d’evi-

tar que es pugui convertir en 

un diàleg del que pregunta 

amb el que respon. 

• Es tractaria de recollir del que 

hem sentit dels altres o d’algú 

el que m’emporto d’aquesta 

estona. Recollir en dues pa-

raules el com m’he sentit i el 

què em convida a viure del 

que he sentit. 

Temes per aquest curs 2018-19 

Els temes que hem anat pen-

sant per a les properes sessions 

TORNEM!  COMPARTIR EL MOMENT PRESENT 
GRUPS DE REVISIÓ DE VIDA 

van lligats als seminaris que des 

del grup de Cristianisme i Justí-

cia (fins ara grup EIDES) es pre-

sentaran enguany. A part del 

text que oferirem per reflexionar i 

ajudar a posar llum al nostre 

veure-jutjar-actuar, animem als 

grups, en la mesura del possible, 

participar dels seminaris, que 

seran una manera d’enriquir la 

part del jutjar. 

El primer seminari va molt lli-

gat amb el que comencem a 

compartir avui.  Serà una provo-

cació que ens convidarà a pen-

sar com podem portar una vida 

espiritual sana i realista dins la 

vida quotidiana, tot sabent les 

dificultats del dia a dia. 

PRIMER SEMINARI. Dr. Oriol Quintana  

NO TROBAR DÉU EN TOTES LES COSES. LA DURA  

PEDAGOGIA  DE LA QUOTIDIANITAT. 
1A SESSIÓ 19-10-18 

2A SESSIÓ 26-10-18 

3A SESSIÓ  09-11-18. 

SEGON SEMINARI 

POLÍTICA I ESPIRITUALITAT  
1A SESSIÓ  25-01-19.   

L’Art del govern a les cartes de sant Ignasi. Llorenç Puig sj,  

2A SESSIÓ  01-02-19 

Mullar-se en els afers mundans. Santi Torres 

3A SESSIÓ  08-02-19 

Buscar i trobar Déu en la política? Josep M. Rambla sj 

TERCER SEMINARI . Joan Morera  s.j 

DESARMAR ELS INFERNS. PRACTICAR LA NO  

VIOLÈNCIA DE JESÚS, AVUI   
1ª SESSIÓ  22-03-19 

2ª SESSIÓ 29-03-19 

3ª SESSIÓ 05-04-19 
 

Totes les sessions  dels seminaris es duran a terme en divendres, de 

20 h  a 21`30 hores. 

El preu de cada seminari serà de 15 Euros   

INSCRIPCIONS : a la secretaria de la Parròquia 

 

Telèfon: 973 27 10 99  

Correu electrònic: secretaria@stignasi-lleida.org 

mailto:secretaria@stignasi-lleida.org
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E 
ns apropem al 14 d’octu-

bre. A Roma el papa Fran-

cisco declararà que l’ar-

quebisbe de San Salvador, des 

de l’any 1977 al 1980, Monsenyor 

Oscar Arnulfo Romero y 

Galdámez, va ser sant, es a dir, 

una persona a prop de Déu i del 

seu poble. Això ens produeix 

una gran alegria i fa que estem 

molt agraïts al papa per tot el 

que ha contribuït a desbloquejar 

una situació que semblava sen-

se sortida. 

És bo que aquest papa hagi 

vençut la por i la excessiva pru-

dència dels seus antecessors i 

faci aquesta declaració univer-

sal de santedat. De fet, però, no 

ha fet una altra cosa que escol-

tar la veu dels que des de el mo-

ment del seu martiri ho van dir. 

Avui mateix en una activitat 

que hem tingut al Centre Mon-

señor Romero en Jon Sobrino ha 

tingut unes breus paraules i ha 

dit que Monsenyor Romero  ha 

estat canonitzat moltes vegades 

abans del proper 14 d’octubre. 

El 24 de març mateix una dona 

senzilla i pobre, quan li van pre-

guntar per què plorava, va dir, 

referint-se a ell, “han assassinat 

al sant que ha donat la vida per 

defensar-nos a nosaltres els po-

bres”. Anys més tard el bisbe ca-

talà al Brasil, Dom Pedro Casal-

dàliga, va escriure un preciós 

poema amb el títol “San Romero 

d’Amèrica” i va dir en ell “el po-

ble t’ha fet sant”. Fa anys també 

a Westminster, el Vaticà dels an-

glicans, es van posar las imatges 

de màrtirs del segle XX i en la 

façana principal la de Monse-

nyor Romero. Ha estat, doncs, 

canonitzat moltes vegades i en 

diferents àmbits. El 14 d’octubre, 

però, a més de 38 anys del seu 

martiri finalment serà reconegut 

públicament i universal per la 

màxima autoritat de l’Església 

catòlica com a sant màrtir de-

fensor de la veritat, de la justícia 

i de la vida del poble, especial-

ment la del pobre i maltractat 

pels poders d’aquest món. 

Estem feliços? Sí, i molt. Espe-

cialment perquè així es fa llum 

sobre totes les calúmnies i difa-

macions que els enemics de la 

humanitat van difondre sobre ell 

i perquè ens deixa la tasca de 

seguir com a creients en Jesu-

crist guanyant en sensibilitat i 

vivint una fe compromesa en el 

treball per a fer un món just  i en 

el qual es respecti la vida, espe-

cialment la dels més desprote-

gits i exclosos. 

Durant la llarga marxa del 

dissabte a la tarde des de la Pla-

ça Salvador del Mundo fins a la 

Plaça de la Catedral on tindrem 

una celebració eucarística i di-

verses activitats culturals i folklòri-

ques per a esperar el moment 

de la canonització a El Vaticà, 

crec que tots i totes caminarem 

amb alegria, reflexió i desig de 

comprometre’ns.    

San Romero, ¡acompanya'ns 

en aquesta marxa i sempre!  

SAN ROMERO 

Misses diumenges i festius:  10:00 h (castellà) 

  11:30 h (missa d’infants), 13:00 h, 20:30 h 

Missa de vigílies de festa:  20:00 h     

Missa de feiners:  20:00 h 

Confessions:  Dilluns: de 18:15 a 19:00 h   

  Dijous: de 18:15 h a 20:00 h 

Atenció personalitzada:  

 De dilluns a divendres, de 18:00 h a 20:45 h  

(Cal concertar visita amb el P. Ramon Ribas) 

HORARI PARROQUIAL:  
Despatx parroquial  

(certificats, expedients matrimonials, 

sol·licituds de batejos, comptabilitat):  

 Dimarts: de 18:15 h a 20:00 h 

Secretaria (informació, acolliment...)  

 De dilluns a divendres: de 18:00 h a 21:00 h 

Adreça:   

 Plaça Espanya 4, 25002 LLEIDA  -  973 271099 

 

Web: http://www.stignasi-lleida.org   Correu: secretaria@stignasi-lleida.org  

http://www.stignasi-lleida.org
mailto:secretaria@stignasi-lleida.org

