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H 
em tingut un mes de fe-

brer agitat: la visita pas-

toral del sr. bisbe, l’orde-

nació diaconal del Lluís Salinas i 

tot un ressò mediàtic de fets 

lamentables produïts per part de 

gent d’església.   

Aquest mes de febrer hem 

tingut la “Visita Pastoral” del sr. 

Bisbe Salvador Giménez.  Ha 

estat una visita intensa, recorrent 

la vida de la comunitat des dels 

petits de la catequesi fins als 

grups de la gent gran de la Vida 

Creixent, passant per la visita als 

programes d’Arrels Sant Ignasi i 

les escoles dels Maristes i el Cla-

ver.  Fent aquest recorregut un 

s’adona que la parròquia és una 

comunitat de comunitats, un 

gran grup de persones que ens 

fa dir, parafrasejant al foraster: 

“gent de sant Ignasi, sou molt 

bona gent!”.   Un conjunt de 

persones que porta Jesús al cor, 

que sap escoltar la Paraula, sap 

celebrar i sap donar-se en clau 

de servei.  I si bé aquesta és la 

dinàmica de tota comunitat, a 

la Parròquia de sant Ignasi es 

donen d’una forma especial, en 

clau d’avantguarda. Què vol dir 

això? Doncs que un hi pot veure 

un cristianisme compromès i 

combatent i sempre obert a 

saber llegir els signes dels temps.   

Són fruits d’aquesta manera 

de ser comunitat la celebració 

que començarem aquest mes 

de març del 25è aniversari de la 

Fundació Arrels Sant Ignasi. Un 

altre fruit és l’embranzida que 
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porten les diferents iniciatives 

actuals en clau d’hospitalitat.  I 

un altre exemple, encara, és la 

manera com joves d’aquesta 

comunitat es pregunten per la 

vocació de la seva vida, com el 

jove Lluís Salinas i Roca, que 

acaba de ser ordenat diaca 

dins de la Companyia.  

Gent de Sant Ignasi, sou bo-

na gent! Però recordeu que por-

tem aquest tresor en gerres de 

terrissa. Per això ens cal recordar 

la fragilitat de la nostra institució.  

En aquesta línia, com Església 

que som, ens dolem dels delictes 

provocats per la mateixa Esglé-

sia.  Preguem per les persones 

damnificades i per la purificació 

de les nostres institucions.  I no 

oblidem mai d’agrair el do de 

viure en comunitat.  

P. Roger Torres 

Rector 
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E 
l dilluns 4 de febrer, a les 

19:00h, amb motiu de la 

visita pastoral del Sr. Bisbe 

es va celebrar, amb la seva pre-

sència, un consell parroquial ex-

traordinari.  

En primer lloc fem pregària 

per la família Salinas amb motiu 

del naixement del seu nét Lluc i 

per l’ordenació del seu fill Luís. 

Preguem també pel Mateo que  

marxarà a Tailàndia per finalitzar 

els seus estudis. Bé, doncs tenint 

presents aquestes realitats, re-

sem el Pare Nostre. 

A continuació, el represen-

tant de cada grup es presenta i 

fa un breu resum de les activitats 

que duen a terme i quan les rea-

litzen. Com a novetat, comptem 

amb l’Edu Tomàs en representa-

ció de Magis  i la Cèlia Sentís  

representant el Col·legi Claver. 

També, després de l’absència 

del Moisés, en representació del 

col·legi Maristes-Montserrat s’in-

corpora la Sra. Anna Krutter. El 

Sr. Bisbe intercanvia comentaris 

amb el representant de cada 

grup per tal de fer-se una visió 

general i conjunta de la nostra 

activitat parroquial en la qual 

aprofundirà més quan, al llarg 

d’aquesta setmana del 4 de fe-

brer, faci les visites individualitza-

des a cada grup. 

Aprofitant l’avinentesa de 

comptar amb la presència del 

Sr. Bisbe, el responsable de l’e-

conomia  parroquial, Sr. Urbiola, 

es presenta i s’aprova per unani-

mitat el resum econòmic de 

l’any 2018 (vegeu l'article-resum 

en aquest TRUC). Felicitem al 

responsable econòmic per la 

tasca tan clara i ben fet que re-

alitza. 

Per acabar el consell el Ro-

ger, rector de la parròquia, co-

menta les necessitats parroquials 

existents en cada una de les líni-

es de treball que tenim, les quals 

es divideixen en 5 eixos: Acolli-

ment, Celebracions de l’eucaris-

tia i de la pregària, comissió 

d’estudi de l’estat de l’edifici de 

la parròquia, repensar els criteris 

en l’actuació social i finalment 

crear el consell econòmic de la 

parròquia. 

En síntesi, en aquest consell 

hem assolit els objectius plante-

jats en un inici que eren: resar 

amb la parròquia, exposar l’acti-

vitat parroquial i les necessitats 

existents d’acord amb els eixos 

esmentats. 

Acabem el consell amb la 

pregària de comiat “Comunitat i 

al Cor”. 

M. José Solans 

CONSELL PASTORAL EXTRAORDINARI 

S 
ense quasi adonar-nos ha passat un altre 

any, el 2.018. Com és costum a la parròquia 

adjuntem el balanç dels ingressos i despeses 

detallats per conceptes i que ens ha donat un 

resultat positiu de 781,72 (set-cents vuitanta un 

euros amb setanta-dos cèntims). 

Fruit de continuar amb la política d’austeritat 

que venim aplicant des de fa un temps, hem po-

gut fer una provisió de 7.000 € que ens seran ne-

cessaris per poder atendre les inversions que hau-

rem que fer. En concret, la possibilitat d’instal·lar 

un ascensor per poder atendre a les persones 

amb alguna dificultat de mobilitat,a part de les 

necessitats naturals de cada exercici.  

Gràcies, no ens cansarem de donar-les a tots 

els que amb la seva ajuda econòmica i dedica-

ció voluntària ens permeten tirar endavant amb 

els projectes i il·lusions de la nostra parròquia.     

Paco Urbiola 

SOBRE LA SALUT DE L'ECONO-

MIA DE LA PARRÒQUIA 
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va dirigida, o un defecte, i al fi-

nal es mostra una promesa per 

animar a la comunitat a seguir 

endavant. 

A mode d’exercici, després 

de la lectura, se’ns va proposar 

respondre a la següent pregun-

ta: ¿Què diria l’Esperit avui en les 

cartes a les esglésies actuals? 

• A la de Llatinoamèrica, li va-

loraria l’espiritualitat, la solida-

ritat, l’ajuda als més desval-

guts. 

• A la d’Europa, la renyaria per 

l’acumulació de poder, de 

voler ser els millors. 

• A la d’Àfrica, la consolaria. 

• A la d’Amèrica del Nord, li 

retrauria el fanatisme, l’apro-

piació del nom de Déu per a 

justificar-se. 

• A la d’Àsia, li donaria força 

per a resistir, pel fet de ser 

perseguida. 

A un nivell més proper, també 

podríem imaginar el que l’Esperit 

diria a les diferents parròquies de 

la diòcesi de Lleida. En podríem 

trobar unes que són més espiritu-

als, altres més solidàries, altres 

més caritatives, altres més fanàti-

ques, ... 

També podríem trobar 7 

grups dintre de la nostra comuni-

tat de Sant Ignasi, i de la matei-

xa manera trobar virtuts i defec-

tes. 

Tots tenen clars i foscors. A 

tots els nivells hi ha defectes. En 

van sortir molts: la riquesa acu-

mulada, el poder en els esta-

ments, els escàndols de pede-

ràstia, la justificació d’obres en 

nom de Déu, etc.  Però també 

moltes virtuts, la caritat, la solida-

ritat, l’ajuda als més necessitats, 

les missions, el voluntariat, el sen-

tit a la vida, l’acollida, etc.  

El debat es va animar en vo-

ler solucionar tots els problemes, 

però crec que ens vàrem que-

dar en les virtuts, i que són mol-

tes, i que cal seguir cultivant-les. 

La caritat, l’acollida, la solidari-

tat, l’ espiritualitat. 

En definitiva, l’Església és San-

ta i Pecadora a la vegada, però 

al mateix temps ha de ser refor-

mada contínuament. Al llarg de 

la seva història ha tingut i té mo-

ments de llum i ombres: heretgi-

es, maldats, i alhora, temps de 

màrtirs i de sants... L’església viu 

amb aquesta dualitat perma-

nentment. 

Nosaltres seguim endinsant-

nos en la lectura dels següents 

septenaris de l’Apocalipsi. La 

primera sensació és evident: te’n 

vols apartar, a ningú li fa gràcia, 

però de mica en mica, amb una 

visió més preparada, i amb 

aquesta saviesa i intel·ligència 

que se’ns demana, el missatge 

no pot ser més atractiu: La REVE-

LACIÓ de JESÚS. 

Per la qual cosa des d’aquí us 

en volem fer partícips i llençar-

vos una pregunta: 

¿Què puc aportar a l’Església 

d’ara? 

Continuarà ... 

E 
nguany, la proposta ha 

estat tot un repte: el llibre 

de l’ APOCALIPSI i l’interès 

generat ha estat alt: una vintena 

llarga de persones de diferents 

edats ens hi hem apuntat. Du-

rant una hora cada dilluns ens 

aproximem a donar sentit a les 

paraules de les santes escriptu-

res dirigides per un consiliari. 

Tots els assistents vàrem entrar 

el primer dia temorosos d’afron-

tar el llibre. Només la paraula 

Apocalipsi ja ens feia recular. 

Preguntant a cada assistent per 

la seva idea de l’Apocalipsi, les 

respostes eren totes de caire ne-

gatiu: fi del món, destrucció, ca-

òtic, molt críptic, figures i bèsties 

inversemblants. 

El pare Ramon ens va treure 

les pors de cop, vet aquí que és 

tot el contrari. Apocalipsi, en 

grec, vol dir REVELACIÓ, i és la 

revelació de la DE JESÚS, per 

donar ànims als cristians perse-

guits per Roma. Mostra el que 

està passant ara al Cel, veu que 

Déu és el mestre de la història 

que la portarà a un final feliç. 

Utilitza un llenguatge figuratiu, 

críptic, perquè pugui passar la 

‘censura’ de Roma, utilitzant fi-

gures retòriques, nombres, colors 

enigmàtics que cal saber desxi-

frar prèviament, com bé ja és 

diu:  “Aquí cal saviesa i in-

tel·ligència” (Ap 17, 9-11) 

És una obra literària comple-

xa, però una obra d’art, estruc-

turada com una poesia, com les 

matemàtiques o la música, for-

mat per la figura anomenada 

Inclusió, organitzat en septenaris: 

introducció, 5 parts o septenaris  

(7 cartes, 7 segells, 7 trompetes, 

7 copes, 7 visions) i al final la vic-

tòria de Crist.  

El primer Septenari, després 

de la introducció, correspon a 

les 7 cartes que l’Esperit envia a 

les 7 esglésies d’Àsia. Són les car-

tes dirigides a tota l’Església, a 

l’Església Universal, la d’aquells 

temps, la de qualsevol temps, 

l’actual... A cada carta exposa 

una virtut de l’església a la qual 

CURS BÍBLIC: L'APOCALIPSI,   
Què ens diria l’esperit avui? Cartes a les 7 Esglésies. 
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ètnica. Però cal evitar com sigui 

el caure en el folklore o senti-

mentalisme devocional, o con-

sentir en el mal gust d'una comu-

nitat desorientada. 

El temple ha de ser un edifici 

més entre els circumdants, en el 

seu llenguatge, a la discreció de 

les seves masses, en l'ocupació 

de les estructures i dels materials. 

El seu caràcter diferencial, vigo-

rós i profund, serà a la irradiació 

espiritual, fruit de la fidelitat al 

missatge que porta, a la funció 

litúrgica que omple. 

Per això, i aquesta és una 

conseqüència fonamental, la 

litúrgia és la mestra en el temple: 

ella és la que regeix i dirigeix to-

ta l'acció cultual comunitària 

que en ell s'ha de tenir. I el cen-

tre de la Litúrgia, el Sacrifici Eu-

carístic, serà el punt de partida.” 

El temple com un lloc de pau, 

on la comunitat es retroba i 

identifica conjuntament amb la 

resta de la societat de la qual 

forma part; on la litúrgia, i espe-

cialment l’altar i la celebració 

de l’Eucaristia, és el centre... ai-

xò és la parròquia de Sant Ignasi.  

Si ens hi fixem, hi ha tot un 

seguit d’elements que cerquen 

aquesta acollida i la conducció 

del feligrès al que s’ha de perce-

bre com un oasi de pau enmig 

de la ciutat: el nàrtex o cancell 

de l’accés que fa de trànsit en-

tre el soroll de la via rodada i 

l’interior; el vestíbul amb els des-

patxos d’atenció i els bancs de 

fusta correguts a les parets; el 

tractament del material vist als 

paraments verticals, etc.  

Una menció especial mereix 

la disposició de l’assemblea en 

el projecte. El mot “ekklesía” sig-

nifica, precisament, assemblea, i 

totes les directrius del Concili Va-

ticà II, especialment en el decret 

de la Sacrosanctum Concilium, 

tot recollint el llegat del  Movi-

ment Litúrgic, menen a cercar la 

participació activa dels fidels en 

les celebracions litúrgiques. Aquí 

és on l’Enric “la clava” i proposa 

una planta en forma de ventall 

que ja hauria volgut per a la se-

va estimada església del Novici-

at de Raimat, ara el Col·legi Cla-

ver, però que no va poder fer 

pels condicionants del lloc i del 

programa. En els dos casos te-

nim una gran fons murari de 

maó vist que es corba per donar 

fons i qualitat acústica al presbi-

teri, tal com havia vist en el seu 

viatge d’estudi d’esglésies a Ale-

D 
eien que a la seva taula 

de dibuix, l’Enric Comas, 

jesuïta i arquitecte, tenia 

la següent citació monàstica: 

“Serva ordinem et ordo servavit 

te” (Guarda l’ordre i l’ordre et 

guardarà a tu). Per a l’Enric, l’ar-

quitectura era endreçar, cercar 

un lloc per cada cosa i posar 

cada cosa al seu lloc; semblant-

ment a la manera que els Exerci-

cis Espirituals de Sant Ignasi són 

fets per “ordenar la vida”. Per 

això mateix també es podria dir 

que la seva era una tasca 

“cosmològica”, més que no pas 

merament “cosmètica” o estèti-

ca. La bellesa, seguint els cà-

nons grecs, però també del mo-

viment modern de l’arquitectu-

ra, ve de més a més, quan cada 

cosa respon a allò que és i es 

relaciona correctament amb la 

resta.  

L’Enric era també un home 

d’acció. Contemplatiu en l’ac-

ció, com bé duia inscrit en el seu 

“ADN jesuític”. No va deixar 

pràcticament cap escrit sobre 

arquitectura sacra, llevat d’un 

article publicat al llibre 

“Arquitectura 63”, que va apa-

rèixer condensat en un dels pri-

mers números de la revista 

“Selecciones de Teología”. Co-

pio aquí un fragment sobre la 

seva visió del que havia de ser 

un temple per al s.XX i, de ben 

segur, hi reconeixereu moltes 

característiques del temple par-

roquial de Sant Igansi de Lleida: 

“Avui el temple ha d'aparèi-

xer com un oasi de pau, invita-

ció a la interiorització i a la pre-

gària, per sobre del vertigen ciu-

tadà, però simultàniament al 

mig de l'ell. En el temple, la Co-

munitat ha de trobar l'ambient 

religiós consonant amb la seva 

sensibilitat social, intel·lectual i 

ENRIC COMAS*, A LA RECERCA DE L’ORDRE 



Febrer 2019 5 Truc informatiu 

 

il·luminació de l’altar i el presbi-

teri es produeix de forma zenital 

amb un conjunt de claraboies 

en un fals sostre més elevat que 

la resta de la nau.  

Finalment cal destacar la res-

ta de la distribució del programa 

parroquial: una sala d’actes da-

munt de la nau, tot aprofitant la 

Il·luminació del pati del fons del 

presbiteri inferior; sales poliva-

lents amb les seves característi-

ques portes a mode d’acordió a 

la planta pis; i tot un seguit de 

racons i connexions diverses que 

sovint resten amagades però 

que denoten la complexitat 

d’encabir un programa parro-

quial en els baixos d’un habitat-

ge, una opció que denota altra 

vegada aquesta voluntat de ser 

enmig del món “a peu de car-

rer”, tal com ho varen fer els pri-

mers cristians a les “domus 

ecclesiae”.  

Eloi Aran, arquitecte 

manya i en les obres de l’arqui-

tecte espanyol Miguel de Fisac, 

del qual copia també l’espece-

jament de la fusteria dels seus 

vitralls. Pel que fa al tractament 

de la llum, mentre a Raimat l’ab-

sis queda tallat per deixar entrar 

la llum indirecta que il·lumini el 

presbiteri, a la parròquia de Sant 

Ignasi aquesta discontinuïtat del 

mur es produeix per il·luminar 

tangencialment la figura de la 

Mare de Déu, mentre que la 

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  

*Enric Comas va néixer a Barcelona el 1924. Entre les seves obres com a arquitecte cal destacar la Capella de Jesu-

ïtes Lleida – Col·legi Claver, a Raimat, que és la seva obra més coneguda, però també les parròquies de Sant Ignasi 

de Loiola a Lleida, la de Sant Pere Claver a Barcelona o la de la Mare de Déu de Bellvitge. Al llarg de la seva vida 

va combinar la seva feina com a arquitecte amb activitats pastorals, especialment com a consiliari d’agrupaments 

escoltes. Va morir el 4 de setembre de 2018 a Sant Cugat del Vallès. 

http://www.stignasi-lleida.org
mailto:secretaria@stignasi-lleida.org
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Què ens diu la història? 

Déu és sempre més gran del 

que puguem arribar dir, pensar, 

experimentar. Que Déu no el 

podem trobar en la seva totali-

tat. Què podem dir d’Ell? Què 

podem arribar a viure? Pensar el 

què és Déu ens porta sempre a 

un llenguatge simbòlic i sempre 

limitat. I en el cas de poder-lo 

experimentar, com sabem què 

el que experimentem no és sim-

plement una auto-subjecció o 

un sentiment de pau o de des-

cans corporal? 

I encara una darrera pregun-

ta, com podem viure en la quo-

tidianitat, en mig de les presses, 

de les setmanes plenes d’activi-

tats laborals i domèstiques, en 

mig d’una societat plena de so-

rolls aquesta relació espiritual 

amb Déu? És possible? I si és 

possible, com puc saber que és 

real? 

 

Veure 

Vam començar el “veure” 

intentant compartir i desmuntar 

les diverses imatges que hem 

tingut al llarg de la nostra vida 

de Déu.  En el seminari de CJ es 

comentava que en l’actualitat 

el cristianisme ha anat deixat un 

imaginari de la religió com “el 

camí dret i segur per arribar al 

Cel” a un cristianisme més hu-

manista que ens diu que el què 

Introducció i objectiu 

E 
n aquestes sessions vam 

treballar un doble tema: 

Pensar en què diem quan 

diem Déu 

Com ens relacionem amb 

aquesta divinitat que sembla 

que s’amagui en el nostre quoti-

dià. En mig d’un cristianisme que 

sembla que hagi perdut el sentit 

de transcendència què podem 

esperar? És el cristianisme un sim-

ple moralisme? 

Per començar vam compar-

tim aquesta història: 

“Era una persona que volia 

menjar fruita i en va demanar, 

però de primer li varen dur una 

poma, que rebutjà perquè ell 

deia que volia menjar fruita, no 

una poma. Seguidament li varen 

dur una pera, però la rebutjà 

novament perquè ell deia que 

no volia una pera, insistia que ell 

volia menjar fruita. Després li du-

gueren raïm i després un co-

dony, però igualment anà rebut-

jant-ho fins que al final de la se-

va vida morí sense haver pogut 

tastar el què era la fruita.”  A 

nosaltres ens pot passar quel-

com semblant quan diem que 

volem tenir una experiència de 

Déu i resulta que Déu, en lloc de 

mostrar-se tot Ell tal i com és es 

dóna a través d’experiències 

fragmentades. Així doncs, hom 

pot demanar insistentment una 

experiència de Déu i el que es 

troba al matí quan és lleva és 

que el seu fill no ha tret el gos a 

passejar la nit abans i aquest 

s’ha cagat. Aquest home volia 

trobar-se a Déu i es troba la ca-

gada del gos. Després arriba 

tard a la feina i rep la bronca 

del seu cap, quan ell el què ha-

via demanat aquell matí era tro-

bar-se amb Déu. Aquest home 

que buscava Déu es troba el 

que es troba és una poma, una 

pera... però no la Fruita, no a 

Déu tal i com espera trobar-lo”. 

REFLEXIONAR SOBRE EL QUÈ DIEM QUAN DIEM “CREIEM” 
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1Pe 3,15. Reconegueu en els 

vostres cors el Crist com a Se-

nyor; estigueu sempre a punt per 

a donar una resposta a tothom 

qui us demani raó de la vostra 

esperança. 

Jutjar 

Un cop desmuntades les 

imatges de Déu, de veure què 

creu la nostra societat i què pot 

arribar a esperar, podem avan-

çar i pensar en quina pot ser la 

manera de viure Déu en el nos-

tre quotidià. Quins són els 

“sagraments” que ens apropen 

a la comunió en Déu.  Com po-

dem discernir si el que vivim és 

experiència de Déu o una sim-

ple escalforeta al nostre cor que 

ens provoca una estona de des-

cans.  I encara, com ens preser-

vem del perill de viure una vida 

religiosa excloent, la dels 

“perfectes”, que no caigui en 

fariseismes? 

cal és trobar un cel aquí a la Ter-

ra.  O en altre paraules: que 

l’home ha de poder desenvolu-

par-se, créixer i assolir les seves 

aspiracions –a la veritat, la justí-

cia, la bellesa, el bé- ja en el 

món present, durant la seva vi-

da. De fet religió prové del ter-

me llatí “relligar”.  Relligar dues 

realitats que fins fa ben poc 

se’ns presentaven com contra-

dictòries (un vida present que no 

tenia valor i una vida futura, la 

del cel). Doncs bé, al llarg de la 

nostra vida, quants cops hem 

anat canviant la nostra imatge 

de Déu? Entre un Déu mag, om-

nipotent i miracler a un Jesús fet 

home perdut de tota divinitat on 

ens situem ara? Com és la religi-

ositat del nostre entorn social? 

En què creu la gent del nostre 

entorn?  

Correm el risc de rebaixar el 

cristianisme a una simple oferta 

més de vida per trobar una pau 

interior en mig de multitud de 

llibres i ofertes “new age” que 

ofereixen quelcom semblant: 

trobar el benestar i la felicitat 

aquí a la Terra.  Si la religió no és 

això, què és? Com l’entem?   

El cristianisme actual es posa 

així 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 te-

nia antigament. El problema, és 

que el cristianisme, pròpiament, 

ensenyava i ensenya a relacio-

nar-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 concretes amb les 

seus defectes, de cometre er-

rors, d’haver de presenciar el 

patiment. 

Vam treballar algunes refe-

rències evangèliques: 

Mc 8, 27 . Jesús, amb els seus 

deixebles, se'n va anar als po-

bles del voltant de Cesarea de 

Filip, i pel camí els preguntava: 

--Qui diu la gent que sóc jo? 

En la nostra Tradició religiosa 

se’ns ensenya que hi ha set sa-

graments com a punt de troba 

amb Déu.   Podríem fer una llista 

de quins son per la gent del nos-

tre grup aquelles altres vivències 

religioses que nosaltres conside-

rem també sagraments? 

I encara una altra reflexió en 

aquest “jutjar”.   No sembla que 

Jesús hagués volgut o no fer una 

“religió” jeràrquica quan preci-

sament tota la seva activitat va 

anar a desmuntar l’estructura 

d’una religió i d’un temple.  Nos-

altres, el nostre testimoniatge, 

quin és? Què hem d’anunciar, 

l’Església o el Regne de Déu? 

Algunes referències: 

Jn 4, 21-24. Jesús li diu: 

--Creu-me, dona, arriba l'hora 

que el lloc on adorareu el Pare 

no serà ni aquesta muntanya ni 

Jerusalem. 22 Vosaltres adoreu 

allò que no coneixeu. ... 23 Però 

arriba l'hora, més ben dit, és ara, 

que els autèntics adoradors 

adoraran el Pare en Esperit i en 

veritat. Aquests són els adora-

dors que vol el Pare. 24 Déu és 

esperit. Per això els qui l'adoren 

han de fer-ho en Esperit i en veri-

tat. 

Mt 25, 31.  les obres de misericòr-

dia 

Actuar 

Moltes vegades la fe ens que-

da petita com el vestit de la pri-

mera comunió.  Potser una pri-

mera tasca és la de voler conti-

nuar formant-nos en la nostra 

fe.  Des de que érem petits fins 

ara han anat canviant concep-

tes de Déu, de la litúrgia, de la 

nostra manera d’entendre i viure 

la comunitat...  Després d’haver 

reflexionat i compartit aquest 

tema, quina moció interna ens 

queda?  Ha canviat d’alguna 

manera la meva concepció de 

Déu? La meva vivència amb Ell? 

Vivim bé els canvis en el món 

de la religió? Quins altres canvis 

creus què encara veurem? 

Quins hauríem d’impulsar ja ara? 

RdV_Gener 2019 
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formada; pla sobre l’evangelit-

zació d’Alemanya (escriu als Pa-

res allí enviats); pla d’evangelit-

zació de Ferrara (Itàlia). 

Al mateix temps entra en de-

talls com: normes per negociar i 

convèncer; entrar en l’altre per 

poder sortir amb la seva; parlar 

poc i tard, escoltant molt i amb 

gust per poder respondre les 

preguntes; comiat ràpid i ama-

ble; en els negocis (feines) ser 

liberal amb el temps i ser dili-

gents. 

Sant Ignasi era un gran estra-

tega. Sap entendre’s amb to-

thom i pensa bé les estratègies, 

fixant-se amb els més petits de-

talls.  

El Papa li demana tres teò-

legs per portar Teologia nova al 

Concili de Trento. Envia Laínez, 

Salmerón i Fabra (Aquest va mo-

rir en el viatge d’anada). Les ins-

truccions que els va  donar fo-

ren: En la conversa i tracte mirar 

la salut i profit de les ànimes, en-

cara que els costi; comptar amb 

la gràcia de Déu, sense Ell no 

farien res. Mostrar-se prudent, 

ponderat i afable en la manera 

de parlar, sobretot en temes 

tractables en el Concili. Pensar 

abans de parlar, escoltant aten-

tament i amb serenor el que 

parla per tal de respondre o ca-

llar. Emetre el parer amb sereni-

tat. Acomodar-se a la condició 

de la persona amb qui es tracta. 

Quan hi ha estones que no 

són al Concili, pretendre ense-

nyar als joves amb l’exemple: 

predicar, confessar, visitar els 

hospitals, exhortar als bons cos-

tums...En la predicació no em-

barcar-se en temes que hi ha 

d’haver discussions, ajudar els 

joves a “conèixer-se a si matei-

xos”... Quant a les sessions del 

Concili els diu que han de pren-

dre notes i després , tots junts , 

durant una horeta, han de co-

mentar el que han fet i preparar 

la sessió de l’endemà. Si no es-

tan tots d’acord han de votar. 

Cadascú demanarà als altres 

corregir si han faltat en alguna 

cosa i l’altre no ha de replicar, a 

menys que tingui raó, però tot 

amb caritat i bona harmonia. 

Un altre exemple de minucio-

sitat es mostra quan Ignasi escriu 

al P. Ponç Cogordan el 12-2-

1555 que havia de fer la reforma 

d’algun convent (tant és, mas-

culí com femení). Li escriu el que 

ha de fer: Guanyar-se la gent 

per després proposar la necessi-

tat de la reforma. Posar gran 

prudència per fer-la. Abans de 

fer-la, assegurar-se que les supe-

rioritats i gent del lloc hi estan 

d’acord. Enviar cartes fent-los 

veure que es fa a favor seu, per-

què es busca el millor per a ells 

amb totes les garanties, no de 

qualsevol manera i guanyaran si 

es fa de forma positiva, visitant 

hospitals, ajudant els pobres, 

etc. 

Si és convent de monges, visi-

tar-les amb molta caritat, fent 

entendre que és un cardenal qui 

els ha enviat pel seu bé. Llavors 

parlar-los de reformes. Mirar pri-

mer les que tenen vida més or-

denada, millor l’Abadessa  i des-

prés les altres. Mirar la vida espiri-

tual de la vida passada i errors; 

llavors, amb habilitat, començar 

la reforma. Caldrà conèixer el 

confessor, procurar la seva amis-

tat i, si no els pot ajudar, mirar 

que estigui un temps sense anar 

al convent. Encoratjar-se a con-

fessar i combregar en particular 

per ser bon exemple per als al-

tres. Han d’atendre les que no 

pensen igual, sense enfadar-se, 

sinó amb caritat i perseverança, 

oferint-los-hi ajut. No han d’ac-

ceptar menjar ni almoines i no hi 

ha d’haver parcialitat, sinó trac-

tar-les a totes igual. 

En la manera de governar, 

sant  Ignasi dóna també instruc-

cions en les seves cartes: No to-

thom és igual; s’han d’estudiar 

les persones.- No posar-se en 

perill.- No demanar més del que 

puguin fer, cadascú ha de fer 

segons les seves forces. El gover-

S 
ant Ignasi va deixar un 

munt de cartes escrites -

7.000 -. Encara que algunes 

s’han perdut, són moltes les que 

han quedat i que són guia espiri-

tual de la Companyia de Jesús. 

Diuen que aquestes cartes són 

com una selva gairebé impene-

trable, però amb molts tresors 

amagats. Avui  el P. Llorenç Puig 

ens mostra l’Art de governar 

mostrat en aquestes cartes. 

Sant Ignasi es considerava un 

bon escrivà; tenia molt bona 

lletra. Escrivia a la família, amics, 

companys com a Pere Fabra, 

primer secretari seu, a Francesc 

Xavier, a Polanco. - que va fer 

un treball molt eficaç- També a 

membres de la noblesa: Joan II 

de Portugal, Ferran I, germà de 

Carles V, a Margarida d’Àustria, 

filla de Joan d’Aragó; a jerarqui-

es eclesiàstiques, bisbes per de-

manar-los ajuda per obrir missi-

ons, etc. 

La temàtica era sobre la vida 

espiritual: obediència, abnega-

ció, col·laboració, també sobre 

la vida diària. Referència a la 

vida de la Companyia , les insti-

tucions, confiança en Déu, 

agraïment, comentaris sobre les 

constitucions i dels exercicis. 

Sempre pel major bé de les àni-

mes i glòria a Déu buscant la 

seva voluntat. 

La Companyia ha de ser l’ins-

trument per l’obra del Senyor, 

per evangelització i cristianitza-

ció del món. On hi ha salvació, 

hi ha l’Església. Els serveis han de 

ser per a tothom, rics i pobres. 

S’ha de treballar amb estima i 

amb humilitat. L’obediència és 

apostòlica. Cal una bona forma-

ció humanista i sòlida per la mis-

sió. 

Tenia una visió especial, tant 

per a grans projectes com per a 

petits detalls. Per posar un exem-

ple: Un gran projecte per a l’Ar-

mada contra els turcs per portar 

la pau al Mediterrani; un pla 

apostòlic per Etiòpia; formació 

del Col·legi Romà per tenir gent 

L’ART DEL GOVERN A LES CARTES DE SANT IGNASI, 
a càrrec del P. Llorenç Puig, jesuïta 
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jar li diu: Lloem, quan es pot fer, 

la frugalitat i la parsimònia, do-

nant exemple, però menjar sa i 

com el comú de la gent. Si es 

tracten bé a si mateixos, podran 

treballar i fer obres de caritat. 

Han de tenir forces per treballar 

per les ànimes.- Poden menjar i 

beure sense afectar la salut.- Si 

estan grassos, moderar el men-

jar.- Que a taula hi hagi el ma-

teix menjar per a tots.- Menjar el 

que necessita cada cos.- Si algú 

té necessitat de menjar més que 

nant ha de ser conegut per la 

seva equitat. Si una persona és 

robusta i forta en la virtut, dema-

nar-li que faci més. Respectar el 

qui té menys qualitats. Algunes 

vegades exalçar i encoratjar els 

més dèbils; als prudents se’ls pot 

donar carta blanca. Si a algú 

se’l demana o renya, que en-

tengui el que s’ha de fer.- Als 

més treballadors o als millors, els 

diu que confiïn en l’Esperit Sant. 

Al Rector de Lovaina, que li 

demanava consell sobre el men-

els altres, ho podrà fer a part. 

Cal exigència espiritual i adap-

tar-se a la situació concreta del 

lloc. 

Com es pot veure, sant Ignasi 

tenia solució per a tot; tant per a 

grans coses com per a les més 

insignificants del dia a dia. Tot 

per al bé de les ànimes, a major 

glòria de Déu. 

Hortènsia 
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Doncs, per sorpresa meva, aquí 

m'he sentit com en família, com si 

fes molts mesos que hagués estat 

aquí coneixent a tothom. I la gent 

que ha estat parlant amb mi, en 

grup o individualment, m'ha trac-

tat com si fos un germà i ens ha-

guéssim conegut des de fa temps. 

Per això la pregunta és molt fàcil 

de respondre: m'hi he sentit molt 

bé! 
2.- Quina valoració fa de les tas-

ques pastorals que es duu a terme 

aquí a la parròquia i entre la co-

munitat? 

També m'ha resultat una sor-

presa gran, perquè es fa molt co-

sa i molt ben feta. Ja sé que és 

una afirmació que faig després de 

sentir converses molt puntuals, 

però he visitat centres que porta 

la parròquia i realment és un des-

viure's per la gent més pobra, 

amb la qual un cristià ha de com-

prometre's 
3.- I de tot el que ha vist, quins as-

pectes destacaria de la visita pas-

toral? 

Sent injust per no citar-los a 

tots, destacaria la gran quantitat 

de gent gran que continua amb 

entusiasme volent ser cristians i 

seguidors del Senyor. 

Així mateix, el grup de joves 

que he conegut, i que és admira-

ble mirant el futur, i la dedicació 

de molta gent de la parròquia als 

més pobres d ela societat. 

Aquests tres aspectes són els que 

destacaria jo, per no comentar a 

tots els que he visitat jo i amb els 

quals he estat molt a gust, tal com 

deia al principi. 
4.- De cara a millorar i a continuar 

creixent com a comunitat segui-

dora de Jesús, ens podria donar 

alguns consells o propostes que 

ens hi poguessin ajudar? 

El que jo us puc contestar per a 

tots els membres de la parròquia 

és el mateix que jo em demano 

per a mi mateix: per a créixer en 

la fe cristiana hem de pregar una 

mica més i hem d'escolar la Pa-

raula de Déu amb una mica més 

d'intensitat. 

Em va sorprendre ahir la pregà-

ria en la que vaig participar ahir, 

amb el grup de la parròquia dels 

dijous, i va ser una estona molt 

agradable. 

El cristià quan ho faci tot de 

cara als altres, si no prega, si no 

celebra els sagraments , podrà ser 

una bona persona, però per a ser 

un autèntic cristià ha de créixer a 

l'estil de Jesús. No podem oblidar 

mai la pregària i els sagraments. 
5.- Quin missatge li agradaria 

transmetre a la comunitat de Sant 

Ignasi? 

A mi m'agradaria transmetre la 

necessitat que tots el membres de 

Sant Ignasi conegueu tot el que 

fan els altres. Que no estigueu tan-

cats en grupets,  sinó que el vostre 

marc de referència fos la Parrò-

quia i tinguéssiu interès pel que 

fan els d'Arrels, o què fan els de 

Confirmació, o com viu el Ramon 

Ribas, o el Roger... De tal manera 

que tots junts us poguéssiu sentir 

com a germans, sabent que allò 

que fa un pot no estar fent-ho l'al-

tre, però que entre tots fem allò 

que és important del Senyor.  Pot-

ser aquí ja ho intenteu, però de 

vegades a les parròquies poden 

passar mesos, o anys, que els uns 

no saben el que fan els altres que 

estan al costat nostre. 

6.-Algun altre comentari que li 

agradaria fer? 

El meu comentari és que si jo 

fos un capellà o rector d'una par-

ròquia m'agradaria tenir una par-

ròquia com la de Sant Ignasi, amb 

totes les dificultats o limitacions 

que teniu, però aquí hi ha gent, 

amb vida,  amb alegria...  

Potser perquè jo conec comu-

nitats en pobles petits que són 

molt tristes: perquè hi viu poca 

gent, al poble; perquè la gent 

que va a l'església són catorze de 

més de setanta anys; perquè hi ha 

un cert desànim... I és inevitable 

perquè passa en la dinàmica de 

la fe i en la mateixa dinàmica de 

la gent del poble, que se sent 

abandonada. En canvi vens aquí i 

es nota molta alegria, pels que 

sou, és clar! Aquesta és la meva 

sorpresa... 

 

Moltes gràcies per les seves 

paraules, sr Bisbe. Continuarem 

treballant per Regne des de la 

nostra petita parròquia. La comu-

nitat agraeix els seus consells i les 

indicacions pastorals que ens heu 

fet al llarg de la seva vista. Quan 

vostè vulgui pot venir a Sant Igna-

si, que també és la seva família. 

QUÈ OPINA DE LA PARRÒQUIA DE SANT IGNASI EL SR BISBE? 

Abans que no acabi la visita del sr Bisbe per les diferents 

activitats i seccions de la parròquia, hem volgut que 

ens fes una primera valoració del que ha vist i ha viscut 

en la nostra comunitat. Molt amablement ens ha con-

cedit aquesta petita entrevista i ha contestat les pre-

guntes de l'equip de comunicació. 


