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CONFIAR, EN TOT SERVIR I ESTIMAR! 

pia vida de la manera com ens 

hem anat sentit acompanyats 

per Déu.   

Un Déu sempre sorprenent 

que ens empeny a anar a les 

fronteres socials i culturals. En 

aquest sentit us convidem  que 

anoteu ja a l’agenda la progra-

mació dels cursos de Cristianis-

me i Justícia d’aquest curs.  Uns 

seminaris que ens parlaran d’al-

guns dels reptes que té l’Esglé-

sia en l’actualitat. 

Voldria afegir, encara, un 

apunt sobre el moment social i 

polític que vivim. Venim de set-

manes amb molta intensitat 

emocional. Fora bo que la co-

munitat, que es sap rica i plural 

en parers i posicions personals, 

fos un lloc on tothom es pogués 

sentir escoltat i acollit.  

Comencem el curs pastoral 

amb aquesta empenta missio-

nera.  Que el nostre viure, la 

nostra manera d’acollir, fer i ser 

testimoniïn el Crist viu, senyera 

d’esperança, d’encontre i re-

conciliació.  

 

P. Roger Torres 

Rector 

Aquest curs volem viure’l en 

aquesta clau, en anar desco-

brint de quina manera ens ha 

portat Déu aquests anys i de 

quina manera hem d’actualitzar 

la nostra resposta al seu amor.  

De quina manera hem de servir i 

estimar? 

De forma semblant aquest 

mes d’octubre el Papa ha pro-

posat que sigui un mes missioner 

extraordinari. Un mes que ens 

recorda que som batejats i envi-

ats. Batejat per a què? Enviats a 

on? Seria bonic que cada mem-

bre de la comunitat pogués es-

criure la història de la seva vida, 

de la seva vocació, de les seves 

crides. Escriure el relat de la prò-
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 CONSELL PASTORAL D'INICI DE CURS 

ma “CONFIAR. En tot, servir i esti-

mar”.Hem de vetllar i treballar 

per continuar essent la vèrtebra 

d’un projecte pastoral jesuïta a 

Lleida. Hem d’assolir el compro-

mís de tirar entre tots la comuni-

tat endavant, perquè no defa-

lleixi, perquè el seu futur depèn 

de la vitalitat i la vivència dels 

seus membres. 

Seguint el projecte pastoral 

de la Companyia de Jesús a la 

Província i a Lleida, i tenint en 

compte el projecte pastoral que 

s’anirà fent aquest curs al bisbat, 

pot ser ara el moment de repen-

sar un nou projecte per a la Par-

ròquia. 

Cal reinventar-nos, tenim un 

projecte pastoral i social.  I sentir-

nos com a propis els projectes 

capitanejats per Arrels o els de 

l’escola d’alfabetització. Sota el 

paraigua l’HOSPITALITAT, que 

volem pensar en una bona aco-

llida a les persones refugiades o 

migrants, volem que sigui quel-

com més que una cosa progra-

mada, hem de ser ESPAI D’ACO-

LLIDA. Hem de repensar les cele-

bracions, que siguin un espai 

inclusiu, però alhora transforma-

dor. Anem a construir, reconstru-

int comunitat. La comunitat es 

va crear per estendre l’amor de 

Déu. La il·lusió d’un projecte al 

servei del Regne de Déu no 

l’hem de perdre mai, per això 

cal adaptar-nos a tots els canvis 

que es produeixen en el nostre 

entorn amb noves propostes i 

projectes que ens permetin 

mantenir aquesta il·lusió. 

Aquest apartat va ser l’essèn-

cia de la sessió del consell però 

també cada grup va informar 

de les seves activitats i de la situ-

ació actual en què es troba. 

Com és habitual en el primer 

consell, es  presenta la proposta 

inicial del calendari parroquial 

pel proper curs 2019-2020, en el 

qual es fan diverses aportacions 

que es comunicaran a la secre-

taria de la parròquia a fi d'ela-

borar el calendari definitiu on hi 

consten les activitats, celebraci-

ons, cursos que es duran a terme 

a la parròquia.  

Cal remarcar el canvi d’horari 

en les celebracions que queda 

així:  

• De dilluns a divendres  

20:00 hores,  

• Dissabte 

19:30 hores   

• Diumenge 

10:00 hores (castellà)  

12:30 i 20:30 hores. 

El Consell, com és habitual, 

va finalitzar amb la pregària de 

comiat, però, abans de cloure, 

es va informar de l’estudi sobre 

la situació de l’estat de l’edifici 

de la parròquia i un resum de les 

activitat fetes a l’estiu. Bon inici 

de curs. 

Consell Parroquial. 

E 
l 21 de setembre del 2019, 

als locals de l’Avda. de 

Madrid, 7, el Consell Parro-

quial inicia la primera de les se-

ves sessions d’aquest curs amb 

un to eminentment de reflexió, 

revisió i esperit crític constructiu.   

Reflexió perquè des que es 

va gestar la Parròquia de Sant 

Ignasi a Lleida, la societat ha 

canviat i hem d’estar atents, 

oberts i disposats a treballar en 

comunitat des de i amb la par-

ròquia sentint-nos estimats i envi-

ats per estendre l’amor de Déu 

en aquest món tant convuls. En 

aquest sentit, a partir de la lectu-

ra del Gènesi se’ns proposa pen-

sar i respondre a les pregunta: 

quan va sorgir la Parròquia de 

Sant Ignasi a Lleida, jo on era?, i 

ara, actualment, on sóc, com 

em trobo i que faig en aquesta 

comunitat?.  

A partir d’aquí, constatem 

que, a la parròquia de Sant Ig-

nasi, als seus inicis es van fer mol-

tes coses tenint en compte que 

es creava de nou, seguint l’es-

perit del Concili Vaticà II. Ara, 

però, la societat d’avui dia no és 

la mateixa que aleshores i és per 

això que ens cal una renovació, 

un fil integrador de baix a dalt.  

És una parròquia amb molta 

vida i cal cuidar-la. Hem sabut 

aglutinar persones i, sobretot, 

col·lectius. Cal continuar vetllant 

per tots. Hem de fer nostre el le-
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aquest article, només hem fet 

dos dies de sessió: la presentació 

i un breu recordatori del que 

s’havia fet l’any passat per des-

cobrir què és el que farem 

aquest any. Tot i així, estem pre-

parant un curs ple d’activitats 

que ens obriran la mirada a com 

Jesús es fa present en la nostra 

ciutat de Lleida. 

A més, com sabeu, els infants 

i la resta de famílies estan convi-

dats a participar a la missa del 

dissabte a les 19.30h, amb dinà-

miques especials per als menuts 

que fan que el caliu de la missa 

d’infants no es perdi, sinó que 

creixi tot compartint-lo amb la 

resta de comunitat.  

A la missa del dia 19, els in-

fants van compartir l’enviament 

a conèixer i donar a conèixer 

Jesús amb els companys més 

gran que es preparen per rebre 

la confirmació, de manera que 

aquell dia van rebre els símbols 

de la catequesi: un fulard blanc 

amb una xapa amb la figura de 

Jesús content, per als de primer, 

i una creu i la mateixa xapa per 

als de segon. 

Dèiem que aquest any tenim 

alguns canvis, el més important 

de tots és que la Trini Catalán, 

després de 14 anys, ha deixat 

l’equip, per tant, tot l’equip vo-

lem aprofitar aquest escrit per 

agrair-li tots els anys de dedica-

ció, estima i aprenentatge da-

vant l’equip de catequistes. 

Seguim endavant! 

Equip de catequistes. 

A 
ixí és, un any més la ca-

tequesi d’infants torna a 

començar la seva acti-

vitat amb alguns canvis.  

Pel que fa a aquells infants 

que ja havien començat un pro-

cés de catequesi l’any passat, 

tots han continuat el camí amb 

nosaltres i se n’ha afegit de 

nous. Per això estem molt con-

tents de dir que enguany farem 

dos grups de segon curs de ca-

tequesi que seran acompanyats 

per la Carme i l’Andrea. A pri-

mer es manté un grup acompa-

nyat per l’Anna i el David, amb 

una colla d’infants d’allò més 

desitjosos de poder començar 

aquest camí i conèixer més a 

Jesús.  

En el moment que està escrit 

COMENCEM UN NOU CURS! 
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Dies: 6,7 i 8 de desembre de 2019: 

Itinerari: 

Día 6- Lleida-Xabier-Loiola 

Día 7- Loiola-Casa Loiola-Basílica casa Garate-hospital Magdalena 

Día 8- Loiola-Aranzazu - Pamplona-Lleida 

Places disponibles: 30 

Us podeu inscriure a la secretaria de la parròquia, de dilluns a divendres, de 18 a 21 hores, o bé, per  

correu electrònic secretaria@stignasi-lleida.org. 

EL PRIMER SEMINARI DE CRISTIANISME I JUSTICIA  
Feminisme i Església 

1a Sessió 

Transformar l'església i la societat en femení. 

Divendres, 8 de novembre, de 20 a 21.30 hores. 

a càrrec de l'Anna Maria Agustí 

2a Sessió 

Aportació del femení en el desenvolupament humà 

Divendres, 15 de novembre, de 20 a 21.30 hores. 

a càrrec de l'Angelina Prenafeta 

3a Sessió 

Podem parlar d'un lideratge cristià en femení? 

Divendres, 22 de novembre, de 20 a 21.30 hores. 

a càrrec de la Montse Esquerda 

Preu: 15 euros 

 

Us podeu inscriure a la secretaria de la parròquia, de dilluns a divendres, de 18 a 21 hores, o bé, per  

correu electrònic secretaria@stignasi-lleida.org. 

PELEGRINATGE A LOIOLA 


