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va barallar. Es va barallar per tal 

que els recursos que demanava 

no podien ser entesos com una 

almoina sinó com un dret. I els 

drets no es mercadegen, són 

propis i es posseeixen.   

Vivim avui en un temps d’a-

paties. La vida del Joan va ser 

com la del profeta que va des-

pertar a una comunitat. Que 

bonic és veure la gent de sant 

Ignasi a la botigueta, al centre 

obert, compartint tallers o àpats 

als pisos.  Els temps que vivim no 

ens demanen fer d’herois solita-

ris, sinó sentir-nos companys d’u-

na comunitat, que amb altres, 

escolta, actua i allibera.  

Demanem al Joan, i a tots els 

amics que estan amb ell ja al 

cel, que continuïn generant en 

nosaltres la cultura de l’acollida, 

de l’hospitalitat i la reivindicació 

dels drets de totes les persones.  

Roger Torres, SJ 

Rector 

N 
o sé com dir-ho, però és 

coincidència que el ma-

teix dia 18 de novembre, 

que és quan celebrem el primer 

aniversari del traspàs del nostre 

estimat P. Joan Suñol sj, l’Església 

celebra la Jornada Mundial dels 

Pobres promoguda per desig 

exprés del Papa Francesc. 

Però què passa perquè 

aquest crit que arriba al cel no 

arriba al conjunt de la nostra 

societat?  

La vida del Joan, com aques-

ta jornada promoguda pel Papa 

Francesc, van en la línia de des-

pertar en nosaltres la capacitat 

d’escoltar aquest crit, de donar-

hi resposta i d’alliberar.  Sí, allibe-

rar perquè com diu el Papa 

Francesc, “la pobresa no és bus-

cada, sinó creada per l’egois-

me, l’orgull, l’avarícia i la injustí-

cia”.  Cal que escoltem el crit, 

donem resposta, però lluitem 

també contra els poders del 

món que exclouen.   

Amb el Joan tot això ho hem 

vist. Cada matí, abans de sortir 

de casa restava una estona ben 

llarga de pregària en silenci. 

Només si fem silenci dels nostres 

sorolls som capaços d’escoltar 

els altres. I ell es va fer l’amic, va 

donar resposta no amb paraules 

sinó amb la seva pròpia perso-

na. I es va barallar. Caram si es 
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E 
l passat 14 de novembre es 

va reunir de nou el Consell 

Pastoral Parroquial, amb la 

participació dels representants 

dels grups i serveis de la parrò-

quia. 

En els temes inicials de la reu-

nió es comenta la situació en què 

es troba el treball amb les famíli-

es. S’explica que ja s’està elabo-

rant un projecte sobre família, 

que inclogui la formació prematri-

monial, la Pastoral Familiar, per-

què, en aquests moments, no hi 

res en la parròquia en relació a 

aquest aspecte. Davant d’aques-

ta realitat, en Roger demana que 

es constitueixi l’àmbit de família 

de la parròquia i que el representi 

al consell l’Emili Reimat. 

Posteriorment es fa un torn de 

paraules perquè cadascun dels 

representants puguin explicar en 

quina situació es troba cada 

grup. Es manifesten en els se-

güents termes: 

-Grup de Litúrgia: Han començat 

a preparar ja el nou curs. 

-Magis: Inclou els joves de dins i 

fora de la Parròquia. Aquest curs 

han començat la confirmació un 

curs abans, a 4t ESO. La idea és 

celebrar confirmacions cada dos 

anys. També s’han començat 

trobades  mensuals de Joves de 

la diòcesi, amb eucaristia i sopar 

posterior. 

Després de la confirmació es 

dóna la possibilitat de fer una any 

de post-confirmació abans de 

marxar a la universitat. Així mateix 

s’informa que els Maristes també 

fan preparació a les confirmaci-

ons, i 2/3 d’aquest grup rep el 

sagrament a la parròquia, això 

pot propiciar la comunicació. 

-Cristianisme i Justícia: El primer 

taller ha tingut una bona assistèn-

cia i  variada.  

-3r món: Iniciada l’alfabetització 

amb més demanda de la que es 

pot atendre: 200 inscrits i uns 70 

en llista d’espera. Hi ha un total 

de 10 aules. També s’ha ampliat 

amb classes per a menors acom-

panyats. 

Per altra banda, la paradeta 

de venda d’artesania del Salva-

dor ha estat un èxit. Es destaca la 

participació de Jordi Juvillà i la 

visita de Luís Aranzibía a la parrò-

quia. 

En Roger apunta que hem de 

passar de les activitats personalit-

zades a ser de la comunitat, mi-

llorar la cultura d’acolliment i hos-

pitalitat entre els membres de la 

parròquia. En aquest sentit, tam-

bé s’ha tret la butlleta per fer 

aportacions per les missions. 

-Vida Creixent: Aquest curs hi ha 

uns 27 inscrits de moment. 

-Curs bíblic: Comença dilluns dia 

19 de novembre. De moment hi 

ha 5 inscrits. 

-Esplai: Fa un mes que  ha co-

mençat, amb 140 apuntats. Han 

hagut de tancar grups. El dia 2 

de desembre hi haurà la portada 

del pessebre a Prades. Es convida 

a tothom. 

El grup de joves de 16-17 anys 

segueixen trobant-se fent una 

formació per ser monitors. Són 11 

nois i noies. 

-Comunicació: Hi va haver poca 

resposta per donar el consenti-

ment per a la gestió de dades. Es 

mirarà de gestionar-ho a través 

de cada representant de grup, 

de manera que tothom pugui 

signar el consentiment a rebre 

informació a través del correu 

electrònic i les xarxes socials.. 

D’altra banda, es comenta 

que aniria bé incorporar algú més 

al grup de comunicació. Ens cal 

per tal d’aportar-hi noves idees. 

-Pastoral de Salut: Han fet una 

reunió. Continuen anant a visitar 

malalts. El grup continua essent 

estable. 

-Permanent: Preparen reunions i 

dinàmiques de la parròquia. Es-

tan ja preveient les activitats pel 

dia de la parròquia, el 20 de ge-

ner. 

-Revisió de Vida: Son 38/40 perso-

nes en quatre grups, 3 amb consi-

liari. Han fet ja dues trobades. 

Com a tema de fons parteixen 

dels cursos que cristianisme i justí-

cia ofereix a la parròquia. El Ro-

ger aporta que aquests grups po-

den ser una alternativa per a fa-

mílies que acabin el rellotge de la 

família i vulguin seguir fent grup. 

-Arrels: Està endegada la cam-

panya de persones sense llar. Diu-

menge es dedica la missa a les 

persones sense llar. El dia 22 es fa 

el flashmob davant de la Paeria i 

el sopar solidari. És important par-

ticipar-hi i fer-ne difusió. 

S’explica que es necessiten 

educadors per a cap de setma-

na, des de divendres i tardes (4 

tardes i un matí)  

-Catequesi: Hi ha 9 nens de pri-

mer i 10 de segon. Es preveuen 

dues sortides, una al Museu i una 

altra a Càrites. En aquests mo-

ments els catequistes estan fent 

formació. 

-CPM: Han estat ja en unes jorna-

des a Benicàssim i a Oporto. Es-

tan en moment de reflexió. Han 

endegat una comissió juntament 

amb delegació de família per 

anar veient què cal fer a nivell de 

diòcesi.  

Quan al rellotge de la família, 

es proposa fer un calendari per 

presenta-ho als pares de cate-

quesi per si surt un grup. 

-CVX-Xavier: els tres grups han 

recomençat les seves reunions. 

Preparen la festa de Sant Fran-

cesc per celebrar-la amb la co-

munitat parroquial. 

En el següent punt, es parla de 

la jornada del 18 de novembre, 

que és la jornada de les persones 

sense llar. Es farà una única euca-

ristia a les 11:30h i concert a con-

tinuació. Coincideix amb la Jor-

nada Mundial pels Pobres que el 

Papa Francesc ha proposat. La 

celebració serà en memòria del 

Joan Sunyol, Sj. 

De cara a la preparació de 

l’Advent i el Nadal, s’està pen-

sant en diverses accions, entre les 

quals se celebrarà l’acte peniten-

cial el 19 de desembre a les 

20:30h. I, com a novetat, també 

es farà la missa del pollet per als 

infants. 

Com a demanda en l’apartat 

dels precs, s’informa que l’hospi-

tal Santa Maria ha donat 120 or-

dinadors al banc de recursos, 

però es necessiten voluntaris que 

puguin reformatar-los per poder-

los reutilitzar. 

 

Consell Parroquial 

CONSELL DE PASTORAL PARROQUIAL  
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nosaltres es desperta un detall, 

un comentari, un moment, un 

aspecte pel qual el Joan hi és. 

Recordem el seu afany decidit 

per estar amb la persona, més 

que amb el pobre. Perquè el 

Joan ens feia mirar la dignitat de 

cada home o dona que dema-

na, que necessita i que no té. 

És diumenge. Volem aturar el 

ritme per prendre consciència 

del que vol dir “Sense llar”, 

“Sense sostre”, “Sense escalf”, 

“Sense poder descansar”, 

“Sense poder confiar”, “Sense 

poder despertar a casa”, “Sense 

poder …” Costa molt posar-nos 

al seu lloc, quan vivim en el nos-

tre confort diari. I ells són tan a 

prop, que no els veiem…  I si ens 

són invisibles és que nosaltres no 

som humans del tot. 

És diumenge i és festa. 

Volem cantar, sentir la 

música. Com a expres-

sió de tot aquest dolor, 

però també de l’espe-

rança que hi ha a les 

nostres mans. Ho gau-

dim com un homenat-

ge al Joan i a totes les 

persones que no són 

invisibles i que necessi-

ten la nostra solidaritat 

compromesa. Se n’en-

carreguen el quartet de 

Pols i Pua Terres de Ponent de 

Belles Arts de Lleida i la soprano 

Cristina Rodríguez, que ens delei-

xen amb un concert al final de 

l’eucaristia.  

I el dijous?  

Si és dijous, som a la plaça 

Paeria. Som molts i portem una 

màscara blanca, per expressar 

la despersonalització dels qui no 

tenen gaire. Cal que els qui ma-

nen ens vegin i ens sentin, 

aquells que tenen el poder de 

canviar les coses: els polítics, els 

administradors...  

L’acte es fa al carrer, perquè 

és per on passen els conciuta-

dans, per on passegen els pa-

drins i per on caminen els lleida-

tans i, també, on s’asseuen els 

qui no saben on anar i els qui no 

tenen ningú que els esperi. 

Llegim ben fort un manifest. 

Perquè se senti ben clar. No de-

manem altra cosa que una soci-

etat justa, compromesa i inclusi-

va. Una societat on la persona 

sigui el seu centre, on hi hagi po-

lítiques d’habitatge davant de la 

vulnerabilitat, polítiques de pre-

venció de sensellarisme, amb 

protecció per a les persones 

amb risc d’exclusió. No es tracta 

de demanar regals, sinó d’exer-

cir els més elementals drets hu-

mans. Són els drets que preser-

ven la dignitat de la persona a 

la qual no podem renunciar mai. 

L’acte acaba amb un aplau-

diment després de dir PROU i 

després d’exigir: NINGÚ SENSE 

LLAR. 

Equip de comunicació 

É 
s diumenge. Avui no-

més hi ha una euca-

ristia. Perquè és molt 

important per a nosaltres, 

perquè tenim motius per 

celebrar junts, per recor-

dar i per prendre ànims. 

Ens unim a la Jornada 

Mundial dels Pobres. La 

capella de la parròquia 

es queda petita, com en 

les grans celebracions. I 

només començar s’en-

cén una espelma per ca-

da una de les persones 

que ens han deixat al llarg de 

l’any. Són noms i cognoms que 

apareixen projectats a la panta-

lla, són les veus dels companys 

d’Arrels que van recordant com 

es deien. I els seus noms, queden 

suspesos a l’aire. No són pocs. 

Són massa. La pantalla quasi ja 

està plena i es diu el nom de Jo-

an Suñol. Destaca en el centre 

de tots ells, com si el record del 

Joan no es pogués fer sense el 

record de totes les altres perso-

nes que han viscut entre nosal-

tres i que el Joan ens va fer des-

cobrir com a germans propers. 

És diumenge. Avui no fa fred. 

Però hi ha un fred intens dins 

nostre per l’absència del Joan. 

Al llarg de la missa el recordem 

diversos cops i en cada un de 

NINGÚ SENSE LLAR 
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S 
ignificat etimològic del llatí, 

"MÉS"... però no és un "MÉS 

sense més..." 

• "ANAR a MÉS"... aquella dinà-

mica de no acomodar-se en 

el que ja coneixem o hem 

aconseguit, sinó cercar viure 

amb intensitat i donar el mà-

xim d'un mateix. 
• És un "MÉS ENCARA"... Aquell 

signe "+", que indica un estil 

propi de vida, cristià, marcat 

per la Fe en Jesús. 
D'aquesta manera, MAG+S és 

una proposta actual de vida 

cristiana des de l’espiritualitat 

ignasiana per a joves de 16 a 30 

anys: Batxillerat, universitaris o 

professionals. 

A MAG+S Lleida hi tenen ca-

buda tots aquells grups de joves 

que conformen la PAL de Lleida: 

Grups de Confirmació. 

26 joves de 4t d’ESO i 1r de Batx, 

que hem iniciat el procés de 

preparació per a la Confirma-

ció. I, d’altra banda un petit 

grup de 6 joves de 2n de Batx 

que enguany ens preparem per 

a ser confirmats. Tots plegats ens 

veiem cada divendres a les 

16:15h acompanyats d’un equip 

jove i reformat de catequistes. 

"Grup de la Clara".  

Joves universitaris de diferents 

edats que ens reunim cada di-

marts 

“Amics del Jose”. 

 Uns 10 joves en edat laboral 

que ens trobem cada dos dijous 

a la nit per fer sessions de Revisió 

de Vida a la llum de l'Evangeli 

Esplai Sant Ignasi: 

 Som 21 voluntaris que 

atenem un total de 

140 infants i joves 

(d’entre 5-18 anys). 

Ens reunim els dis-

sabtes de 16:30h 

a 18:30h. El grup 

de joves es van 

trobant en horari varia-

ble. A més a més, realitzem 

excursions de cap de setmana i 

colònies i campaments a l'estiu. 

Esplai La Plaça (Secà).  

Hi participem 22 voluntaris/es 

atenent a un total  aproximat 

de 50 infants del barri del Secà 

de Sant Pere. Ens reunim dilluns i 

dimarts per fer reforç educatiu i 

divendres per realitzar l’Esplai. 

Esclat de Songs. 

 Espai de trobada al Col·legi 

Claver on alumnes d’ESO i 

BATX ens reunim cada dimarts i 

dijous per realitzar diferents acti-

vitats (debats, dinàmiques, 

jocs…) i per aprendre a tocar la 

guitarra. A partir de 4t d’ESO, els 

alumnes grans fem de professors 

dels nostres companys d’escola 

més petits. Els més grans de Bat-

xillerat ens reunim cada dos di-

vendres a La Cova. 

Estiu Claver.  

Joves de 4t d’ESO fins a edat 

universitària que fem Casal i Co-

lònies d’Estiu del Col·legi Claver 

a uns 300 nens i nenes de P3 fins 

a 6è de Primària al Casal i uns 

270 infants de 1r de Primària fins 

a 4t d’ESO. 

Enguany, MAG+S s’ha propo-

sat realitzar les Trobades MAG+S. 

Un espai de trobada mensual de 

tots els joves per a celebrar ple-

gats l’Eucaristia amb la Comuni-

tat, amb posterior sopar i activi-

tat. Tot i això, mantenim les Pre-

gàries de Taizé (trimestrals), el 

mític partit de futbol de nadal, la 

decoració de l‘arbre de nadal… 

diferents activitats que ja us ani-

rem anunciant per Xarxes o mit-

jançant avisos parroquials. 

 

Eduard Tomàs 

QUÈ ÉS MAG+S? 
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El P. Rafa de Sivatte aviat serà 

de nou entre nosaltres , tot just 

s’acabi el curs a la Universitat 

Centreamericana. L’equip del 

Tercer Món ja ha començat a 

posar la primera parada d’arte-

sania de El Salvador, que per 

cert, cal donar sincerament les 

gràcies a tots els que heu 

col·laborat en el projecte que el 

Rafa tutela. 

La segona parada serà la set-

mana del  24 i 25 de novembre. 

Un cop s’hagi recollit la totalitat 

de les aportacions i el nombre 

de beques d’estudi que es finan-

cen per aquest mitjà, s’informa-

rà de la quantitat recaptada. 

Però, qui és i què fa el pare 

Rafa de Sivatte?  Ens respon ell 

mateix, en un escrit publicat l’es-

tiu passat i que reproduïm a 

continuació: 

M 
e llamo Rafael de Sivat-

te Algueró. Soy jesuita 

nacido en Barcelona y 

nacionalizado salvadoreño. Tra-

bajo en la Universidad Centroa-

mericana de El Salvador, dirigi-

da por los jesuitas, como Jefe 

del Departamento de Teología y 

como profesor de Antiguo Testa-

mento e idiomas bíblicos. Soy 

también Vicepresidente de la 

Asociación Fe y Alegría, dedica-

da a la educación de jóvenes 

en zonas rurales o marginales. 

Los fines de semana acompaño 

a dos comunidades en las cele-

braciones de fe. 

Mi contacto con las comuni-

dades y con los jóvenes de Fe y 

Alegría me ha hecho descubrir 

la grave problemática que viven 

sobre todo las personas jóvenes 

de familias de escasos recursos, 

ya que no tienen oportunidad 

alguna de poder hacer estudios 

técnicos o universitarios, estudios 

que, por experiencia hasta el 

presente, les pueden abrir y les 

abren de hecho las puertas a 

trabajos dignos con los que po-

der ayudar a sus familias, a si 

mismos y a la sociedad para el 

futuro. En realidad prácticamen-

te todos los y las jóvenes a qui-

enes he podido ayudar hasta el 

presente en sus estudios están 

en este momento realizando 

trabajo en cosas que tienen que 

ver con sus estudios. 

Por otra parte veo que en El 

Salvador los y las jóvenes que no 

tienen oportunidad de estudiar 

prácticamente solo tienen tres 

posibilidades delante: 

1. la de un trabajo muy precario 

en el campo, trabajando para 

sencillamente sobrevivir; 

2. la de introducirse en pandillas 

delincuenciales, las llamadas 

“maras”, que se convierten en 

su único grupo referencial famili-

ar y que se dedican a extorsio-

nar, a hacer de sicarios de los 

narcotraficantes, a realizar actos 

de violencia, con frecuencia 

asesinatos; 

3. la de emigrar especialmente 

hacia Estados Unidos en busca 

de poder trabajar allí, sin pape-

les obviamente y, por tanto, con 

grandes riesgos (las estadísticas 

nos hablan de unos 400 salvado-

CONSTRUYENDO SUEÑOS 

reños o más, en la mayoría de 

los casos jóvenes, que cada día 

inician la aventura de llegar a 

Estados Unidos atravesando 

Guatemala y México, y de los 

que la mayor parte no alcanza 

su objetivos,  muriendo incluso 

en el intento). 

Todo esto es lo que me ha 

llevado a dedicarme, dentro de 

mis posibilidades, a recoger fon-

dos para jóvenes de escasos 

recursos, con deseo y capaci-

dad para estudiar, y conseguir 

así que comiencen y culminen 

sus carreras técnicas o universi-

tarias, y lleguen así a ayudar a la 

sociedad, a sus familias y a si 

mismos. 

Por esta razón he iniciado es-

te proyecto “Construyendo 

Sueños”, con la esperanza de 

conseguir los fondos para poder-

lo seguir llevando adelante. 

 

Equip del TERCER MÓN 
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L’objectiu d’aquest curs és 

donar pistes per relacionar-nos 

amb un Déu absent en tant que 

absent; la primera sessió pretén 

explicar com, el cristianisme ac-

tual, a l’haver abandonat extra-

oficialment la creença en la im-

mortalitat personal, ha tendit a 

minimitzar la idea que les nostres 

vides es desenvolupen en ab-

sència de Déu. 

 

Resum de la primera sessió 

(19-10-2018) –El diagnòstic: Anti-

guitat i Modernitat del problema 

 

A 
 la primera part de seva 

exposició, el conferenci-

ant va fa referència al 

mite de l’expulsió del paradís 

(capítol 3 del Gènesi) i al mite 

de la caverna de Plató (en el 

llibre VII de l’obra La República): 

Totes dues narracions signifiquen 

que l’existència corrent de les 

persones es desenvolupa en ab-

sència de Déu. En el primer mite, 

la privació de Déu és ben explí-

cita; en el segon, el presoner del 

fons de la caverna es veu privat 

de la llum del sol i se li fa creure 

que les ombres que contempla 

reflectides al fons de caverna 

constitueixen tota la realitat, i, 

sobretot, tot el valor. De fet, 

però, tot el valor, tot el que satis-

farà la seva aspiració a la justí-

cia, la veritat, la bellesa i el bé, 

es troba lluny d’on es desenvolu-

pa la seva vida. 

Totes les religions, aleshores, 

s’han presentat com una forma 

de relligar, d’unir l’home i el Bé o 

Déu, aquella realitat fora del 

món que li permetrà satisfer les 

seves aspiracions a la veritat, la 

justícia, la bellesa i el bé. 

El cristianisme antic conserva-

va intacta la idea que Déu era 

completament absent del món, i 

predicava que la veritable unió 

Ell només es produïa després de 

la mort. Així, el cristianisme era 

presentat com “el camí dret i 

segur cap al Cel”. El cristianisme 

antic, per tant, pressuposava la 

immortalitat personal, és a dir, 

que després de la mort l’ànima 

continuava vivint. 

A la segona part de la seva 

exposició, el conferenciant afir-

mà que el cristianisme antic ha 

estat desplaçat per l’humanisme 

cristià, que ha defensat –com els 

altres humanismes- que l’home 

ha de poder desenvolupar-se, 

créixer i assolir les seves aspiraci-

ons –a la veritat, la justícia, la 

bellesa, el bé- ja en el món pre-

sent, durant la seva vida. El cristi-

anisme actual, o humanisme 

cristià, en contrast amb el cristia-

nisme antic, ha tendit a minimit-

zar la idea que les nostres vides 

es desenvolupen en absència 

NO TROBAR DEU EN TOTES LES COSES,  

LA DURA PEDAGOGIA DE LA QUOTIDIANITAT 
Cristianisme i Justícia: Seminaris de reflexió i interioritat  

a càrrec d’Oriol Quintana 



Novembre 2018 7 Truc informatiu 

 

tes amb les seus defectes, de 

cometre errors, d’haver de pre-

senciar el patiment. 

La fe cristiana no és una ma-

nera de deslliurar-nos del dolor 

bàsic d’existir, sinó d’acceptar-

lo. Quan pretén ser una altra co-

sa, és a dir, una proposta de 

sentit, una proposta de vida bo-

na, fracassa: perquè Déu conti-

nua absent del món. Per això, tal 

com es deia al davantal de curs, 

“els veterans de la fe experi-

menten que en llur vida quotidi-

ana se’ls priva de la presència 

del Déu a qui volen servir i esti-

mar. Les coses que haurien de 

ser mediacions –la feina, la famí-

lia, el servei- esdevenen obsta-

cles, i s’acaba produint un en-

fosquiment general del sentit”. 

Cal per tant, tornar a apren-

dre a relacionar-nos amb un 

Déu absent en tant que absent. 

Les properes sessions aniran 

destinades a explorar les Falses 

solucions al problema –de l’ab-

sència de Déu (sessió 2) i al trac-

tament (sessió 3: El tractament: 

Atenció i Mirada contemplati-

va). 

 

de Déu. La pèrdua de vigor en 

la creença de la vida després 

de la mort, o l’abandonament 

d’aquesta creença, és producte 

del clima espiritual creat per 

l’humanisme cristià. Del que es 

tracta ara és que el cristianisme 

aporti valor ara, ja, de cara al 

desenvolupament de les perso-

nes. 

La tercera part de la xerrada 

versà sobre què aportava el cris-

tianisme en els temps de l’huma-

nisme, de cara al desenvolupa-

ment i el creixement de les per-

sones. En aquest sentit, el confe-

renciant defensà que el cristia-

nisme actual era presentat com 

una oferta de vida bona. Ara 

bé: per O. Quintana, el cristianis-

me actual es posa enmig d’un 

mercat d’ofertes de felicitat i 

sentit amb massa competidors i 

la seva proposta no té l’atractiu i 

la força que tenia antigament. El 

problema, és que el cristianisme, 

pròpiament, ensenyava  i ense-

nya a relacionar-se amb un Déu 

absent en tant que absent, i no 

tant a tenir una vida bona. Per 

tant, la fe cristiana no permet 

estalviar-se el dolor d’estar vius, 

d’estimar a les persones concre-
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Aquest article destaca l’ús 

familiar i de confiança que una 

petita comunitat colombiana fa 

de l’espai comunitari a l’eucaris-

tia. És el seu moment festiu, on la 

comunitat s’expressa i aprèn de 

manera senzilla i sincera. També 

és el moment de l’ànim entre 

germans, per compartir el que 

senten i com viuen la fe.  

I nosaltres, de sant Ignasi de 

Lleida... Caldria que obríssim 

més l’eucaristia per acollir i com-

partir amb els altres com és la 

nostra vida de fe amb Jesús? 

P 
er circumstàncies familiars 

— una filla treballant-hi en 

una ONG—, vam visitar 

aquest estiu la ciutat colombia-

na de Medellín. El diumenge 

vam participar de l’eucaristia a 

la parròquia més propera a l’ho-

tel, en un barri benestant pel 

que és la ciutat, anomenat Lau-

reles. Dos moments em van cri-

dar l’atenció i els comparteixo 

des de les pàgines de Catalu-

nya Cristiana. 

La missa era d’aquelles que 

en podríem dir familiar, diumen-

ge a les 10 del matí, en un país 

on es dina a les 12 h. Música i 

cants ben dirigits i alegres. 

Abans de començar es va mun-

tar un teatre de titelles en un 

costat de l’altar. Després de les 

lectures i un evangeli no gaire 

senzill (Jn 6,41-45), l’homilia va 

consistir en un diàleg entre dues 

titelles i un rector d’uns 60 anys 

força seriós. Les titelles van cap-

tar l’atenció de tothom marcant 

un guió al qual el rector responia 

de forma clara i concisa. L’homi-

lia dialogada entre els tres, pre-

vere i titelles, va ser breu i de mis-

satge clar: l’adhesió a la perso-

na de Jesucrist ens porta a la 

vida plena. 

En acabar, i abans de la 

benedicció, va pujar al presbiteri 

un matrimoni per animar les pa-

relles a participar en una reunió, 

que es faria un vespre de la set-

mana, per presentar els Equips 

de Matrimonis de la Mare de 

Déu. La invitació era en un espai 

periòdic de diàleg, de compartir 

en cristià la vida de parella i el 

seu compromís quotidià. Ens hi 

va convidar explícitament als 

matrimonis cristians, als nuvis, als 

casats pel civil i a les parelles de 

convivència lliure (sic). 

Dos inputs diferents i que fan 

pensar. Una religiosa va dema-

nar diners per a un monestir de 

clausura que estaven construint 

a la ciutat, posant-nos un vídeo 

del seu carisma i projecte, i el 

sacerdot ens va beneir tot desit-

jant una bona setmana. Ens vam 

sentir acollits en aquella comuni-

tat parroquial de Medellín.  
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