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DOLOR – ESPERANÇA – URGÈNCIA 
Advent 2019 

podrem arribar a poder 

percebre que vol dir esperança.  

Esperança que el pobre no 

menjarà de les engrunes de les 

taules dels rics, sinó que serà 

restaurada la seva dignitat com 

a persona. 

I quan hem vist i hem sentit el 

crit del pobre és quan ens neix 

un crit sincer d’URGÈNCIA: 

“Vine, Senyor Jesús, no tardis 

més!”.  L’Advent ha de ser 

també un temps de pregària, 

de desig que Déu vingui i es faci 

present, no només en forma de 

pessebre bonic, sinó com a 

realitat viva i que il·lumini les 

foscors del nostre món. 

Cultivem, doncs, una mirada 

atenta a la realitat, que ens 

ajudi a guanyar en sensibilitat i 

empatia. Escolem el clam dels 

dolors del món i la necessitat 

d’esperança en un nou ordre 

de governança. Avivem el 

desig què Déu es faci present 

en les nostres vides, que ens 

ajudi a canviar. 

P. Roger Torres 

Rector 

Q 
uè esperem aquest Na-

dal? Com ens hi prepa-

rem?  Si deixem el pilot 

automàtic és fàcil que arribi el 

Nadal i ens trobi només prepa-

rats amb els aspectes més ex-

terns: taules ben parades, regals 

i arbres engalanats amb llumets i 

boles de colors. Però esperem 

alguna cosa més, oi? Si volem 

fer una bona preparació caldrà 

que ens prenguem amb atenció 

el temps d’Advent. 

Sant Ignasi ens proposa, 

abans de contemplar el 

naixement de Jesús, veure com 

Déu contempla el món. I veure 

com aquest Déu es commou 

davant de tant DOLOR com hi 

veu. Una mirada atenta a la 

realitat que vivim ens farà 

participar amb sentit del 

significat del Nadal. 

L’Advent és també un temps 

d’ESPERANÇA, esperança que 

Déu escoltarà el clam del qui 

pateix i restablirà la justícia. 

Només amb un sentiment 

d’empatia amb el qui pateix 
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 CONSELL PASTORAL DE SANT IGNASI 

de les eucaristies previstes per 

aquestes dates tan assenyala-

des. 

D'altra banda, es comenta 

que s'ha treballat un primer bloc 

de punts a tractar en relació la 

pla pastoral diocesà que, com 

ja sabem, per a aquesta 

anualitat, no s'elabora un pla 

nou sinó que es demana a cada 

parròquia que faci una revisió a 

nivell de diferents aspectes  per 

concretar en quin punt estem. 

En la sessió del mes d'octubre 

van treballar els punts relatius a 

l'anunci de l'evangeli, la 

proclamació de la fe. De cara al 

dissabte 11 de gener de 2020 

treballarem un segon bloc 

d'apartats relatius a l'àmbit del 

servei caritatiu i de la comunitat i 

a l'àmbit de l'organització i el 

servei de la comunitat. 

Pel que fa la projecte de la 

parròquia, hem iniciat la feina 

amb una primera fase de treball, 

relativa al recull de la història en 

base a una carta-resum que el 

Joan Suñol va fer amb motiu del 

trentè aniversari de la Parròquia, 

la qual és una exposició clara i 

concisa d'aquests primers 30 

anys d'història. A més el Roger 

Torres ha presentat un quadre 

sinòptic del que ha anat passant 

a la parròquia dècada a 

dècada i demana posar títol a 

la dècada dels 30 als 40 anys on, 

entre altres fets,  podem 

destacar la vinguda a la 

comunitat parroquial d’un grup 

de jesuïtes molt vinculats a 

l’Àfrica, en concret del Ramon 

Ribas i Ramon Fabregat des del 

Xat, la de l'Àlvar de Ruanda i el 

Congo i l'Alexis on ha passat els 

darrers estius també al Xat. Com 

a fruit d'aquesta sensibilitat, 

s ' h a n  e n g e g a t  d i v e r s e s 

iniciatives, entre les quals 

destaca el grup d'alfabetització. 

Després de pensar-hi una mica 

es decideix que aquesta quarta 

dècada s'aixoplugui sota el títol 

HOSPITALITAT. 

Posem fi al consell amb la 

pregària de comiat “Comunitat i 

al Cor”. 

L 
a sessió del Consell Parro-

quial de 13 de novembre 

de 2019 va tenir un format 

més breu atès que   merament 

fou informativa. Així doncs, en 

aquest sentit, com és habitual al 

trobar-nos just un mes  abans de 

les festes de Nadal se'ns comuni-

quen totes les activitats a realit-

zar en aquestes dates tant asse-

nyalades entre les quals cal es-

mentar la Portada del Pessebre, 

l'1 de desembre, al monestir de 

Les Avellanes, activitat organit-

zada per l'equip de l'esplai i jo-

ves de la nostra parròquia. Això 

no vol dir, però, que només està 

pensada per a les famílies d'a-

quest grup, sinó que és una acti-

vitat oberta a tota la comunitat. 

A més, també està previst fer un 

matí de recés (7/12/19), una tro-

bada penitencial a la parròquia 

(8/12/19, a les 20:30h), la Vetlla 

de joves (20/12/19, a les 20:00 a 

la parròquia de Sant Pau, la de-

coració de l'arbre de Nadal a 

l'IEI (activitat en benefici d'Arrels, 

20/12/19, a les 17:00), a banda 
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“L'any 1989 es va aprovar la 

Convenció sobre els Drets de 

l´Infant, un document que recull 

per primera vegada tots els drets 

de la infància, obligant als estats 

al seu compliment. Avui, 30 anys 

més tard, creiem que encara 

cal alçar la veu i seguir 

treballant per una societat en 

que es respectin completament 

aquests drets. 

Des dels esplais eduquem 

posant al centre les persones, 

que no veiem com a adults en 

potència, sinó com a infants en 

e s s è n c i a ,  a m b  d u b t e s , 

incerteses, il·lusions i somnis que 

fan de la vida una aventura del 

present i no només una 

esperança de futur. 

És per això que cal viure 

cada moment com a únic i 

irrepetible i, per fer-ho, cal que 

es respectin els drets d'aquestes 

persones que, malauradament, 

acostumen a esdevenir més 

vulnerables. 

Molts cops, quan parlem de 

drets, els adults ens omplim la 

boca de mots complexos que 

no porten enlloc quan, en 

realitat, si alguna cosa hem 

après dels infants, és que sovint 

tot és molt més senzill del que 

sembla. Tan senzill com entendre 

que tenen dret a sentir-se 

protegits i estimats, escollir qui 

són i com volen ser, viure en 

pau, anar a l'escola, compartir 

temps amb altres infants i poder 

dir el que pensen i senten, entre 

d'altres. 

I quan això succeeix, quan els 

infants creixen en comunitats on 

es respecta la seva dignitat i se'ls 

estima com a persones, de cop i 

volta, tot al seu voltant 

comença a ser una mica més 

just, una mica més humà, en 

definitiva, una mica millor. 

Des dels esplais del MCECC 

tenim el convenciment i la 

determinació de seguir educant 

i estimant infants i joves, perquè 

només plegats podrem creure 

que un món millor és possible.” 

Monitores i monitors  

Esplai Sant Ignasi 

E 
l 20 de novembre totes les 

persones que d’alguna 

manera estem vinculades 

amb el món dels infants tenim 

molt a dir i, sobretot, a reivindi-

car i donar veu als més petits. El 

20 de novembre és el Dia Univer-

sal dels Drets dels Infants i des de 

l’Esplai i el Moviment de Centres 

d’Esplai Cristians Catalans hem 

sortit al carrer per fer-nos veure i 

sentir. 

També tenim molt a aprendre 

i, a poc a poc, anem descobrint 

que, juntes, podem crear un 

món millor, més just, més solidari, 

més jugable... sense límits ni 

fronteres, amb esperances i 

il·lusions. Sabem que no és fàcil, i 

que hi ha indrets al món on els 

drets dels infants no són 

respectats. 

Per això, els diferents esplais 

del MCECC-Lleida,ens vam 

aplegar durant la jornada del 

DUDI, i vam realitzar diferents 

jocs i gimcanes pels carrers, i 

vam llegir el següent manifest 

conjunt: 

CREIEM EN UN MÓN MILLOR 
Dia Universal dels Drets dels Infants 
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APORTACIÓ DEL FEMENÍ EN EL DESENVOLUPAMENT HUMÀ 
Angelina Prenafeta i Gavaldà 

imatge de Déu és l’home, no la 

dona, que només ho és una mi-

ca. 

Napoleó la considerà escla-

va, que pertany a l’home com 

ho és una màquina. Considera-

da com una màquina de fer fills, 

que no pot arribar a un nivell 

una mica superior. És propietat 

de l’home i en depèn d’ell total-

ment. 

En un principi  van existir soci-

etats matriarcals pacífiques i 

profitoses, però aviat l’home, el 

patriarcat, va anar fent fora el 

“poder femení” i, encara ara, el 

domini de l’home ha estat pre-

sent i n’està en molts països. Per-

sisteix. Totes les lleis, poder i do-

mini està en mans de l’home. 

Actualment, un membre del 

Govern polonès, deia en una 

sessió que les dones són més fe-

bles, més dèbils i menys in-

tel·ligents que els homes. Per ai-

xò han de cobrar menys que ells 

per fer la mateixa feina. Com 

aquest, moltes formes culturals, 

socials i polítiques són antifemi-

nistes. L’Església també ha estat i 

encara, en molts àmbits, es 

comporta com patriarcal i mas-

clista. 

L’Escriptura ens diu (Isaïes): 

“Déu s’expressa com a mare. 

Com una mare consola els seus 

fills, així us consolaré jo. Com una 

mare estima els seus fills, així us 

estimo jo i si alguna mare oblidés 

el seu fill, jo no us abandonaré”. 

S’expressa amb paraules com 

amor, tendresa, abraçada de 

mare... I tot amb gratuïtat. 

A l’Evangeli, encara que en 

aquell temps la dona era menys-

tinguda, Jesús acull les dones 

com la Magdalena, la Samarita-

na, la Cananea, la dona adúlte-

ra,etc. 

El Gènesi diu: “Déu creà l’ho-

me-dona, home-dona els creà. 

Els creà a la seva imatge”. L’Es-

glésia, sempre patriarcal, se-

gueix desconeixent el que pot 

aportar la dona. Ara sembla que 

es comença a moure una mica 

amb molta dificultat.  

Joan Pau I va dir: Déu és pare 

en segon terme; abans de tot és 

mare. Joan Pau II digué: La do-

na porta harmonia, bellesa i ten-

dresa al món; és vincle d’unitat; 

E 
n el món en què vivim, el 

femení s’ha mantingut a 

distància i això produeix 

una desestabilització en la vida 

humana. És una carència que 

ha tingut la Humanitat al pres-

cindir de la participació de la 

meitat de la seva població. Es 

produeix un desajustament que 

afecta tots els àmbits, com quan 

a una persona li falta alguna 

part del seu cos. Falta visió fe-

menina, falta ànima, falta cor i, 

com a conseqüència, es produ-

eix desequilibri. 

La dona protagonitza i dóna 

impuls a tots els camps de la vi-

da humana. Sense ella la Huma-

nitat avança a peu coix. La cau-

sa de la dona és la causa de 

tothom. L’opressió de la dona 

ha estat en totes les cultures i en 

tots els temps. S’ha considerat 

de categoria inferior, tant en 

l’àmbit polític com en el religiós. 

L’home grec es definia com: 

no animal, no bàrbar, no dona; 

per tant la dona és animal, és 

bàrbar. Aristòtil, l’any 305 AC, 

deia: El sexe femení és una lesió 

natural, una deficiència. La 
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raó; busca creativitat comparti-

da i no amb guerres sinó pacífi-

cament... 

L’emancipació femenina ho 

és també de l’home, també serà 

bona per ell quan pugui assolir 

els límits desitjats. 

El Concili Vaticà II digué: Ha 

arribat l’hora que la vocació de 

la dona es desenvolupi amb ple-

nitud. Edit Stein escrigué: Es po-

dria guarir el món amb el desen-

volupament total de la dona. 

Teillhard de Chardin deia: Prego 

que en l’Església s’alci el poder 

de la dona com una aurora per-

pètua, allò que la dona és i ha 

de ser: salvadora de la família 

humana. 

Nosaltres tenim Maria com a 

model femení, la mare de Jesús, 

exemple d’esperança, model 

d’humanitat plenament assolida 

i demostració de com l’humà 

pot esperar i arribar a l’infinit. El 

seu camí és el nostre. Maria ana-

va a la sinagoga, llegia les es-

criptures i va anar descobrint 

que Déu volia salvar el món per-

què l’estimava. Així va anar co-

neixent el pla de Déu i se’n va 

“enamorar”. Amor mutu. Aques-

ta interacció d’amor va fer pos-

sible l’Encarnació de Déu. Maria 

va assumir el misteri més enllà de 

la raó. 

Som tots la culminació de l’a-

mor de Déu. Tots som importants 

en l’obra de la salvació.  

Pensem-ho. 

Fins al tema proper 

Cristianisme i Justícia  

(EIDES) 

la que ensenya que la unió amb 

Déu és possible. El Papa Fran-

cesc, en el Sínode sobre l’Ama-

zonia ha dit: És hora de donar 

protagonisme a les dones per 

prendre decisions. Ordenar do-

nes (diaques) serà una veritable 

justícia de gènere. S’ha de dir 

que ha trobat molta resistència 

entre els “Pares de l’Esglesia”. 

La dona té la missió de salvar 

el món en plenitud, un poder no 

assolit fins ara. El feminisme porta 

harmonia, bellesa, tendresa, 

tracte amorós, calidesa... Busca i 

té experiència per damunt del 

raonament. Proposa relacions 

no jeràrquiques, sinó horitzontals; 

no piramidals, sinó en cercle. 

Busca inclusió i conciliació. Té 

capacitat de silenci; cuida vi-

des; valora i orienta les persones; 

fomenta i construeix noves rela-

cions; pensa i actua alhora en 

actes diferents; millora els aspec-

tes emocionals; uneix lògica i 

EL CANVI D’HORARI DE LES EUCARISTIES  

jesuítica, sigui un moment de 

trobada obert per a tota la co-

munitat parroquial, i en especial 

els nens i nenes que tot just sur-

ten de l’esplai, els seus pares 

que s’acosten a recollir-los, els 

joves i monitors de l’esplai, com 

també els participants de la ca-

tequesi. En aquesta celebració, 

durant l’homilia, els més petits 

fan activitats adaptades a la 

seva edat i posteriorment s'incor-

poren a la missa per compartir el 

que han treballat. D’aquesta 

manera es pretén aconseguir 

que aquesta sigui l’eucaristia 

representativa de tota la parrò-

quia. 

Aquests canvis són una res-

posta a les diferents realitats, 

temps i disponibilitat dels cele-

brants i les persones, amb el 

desig que cada persona trobi el 

seu espai de pregària i d’acció 

de gràcies. 

Equip de Litúrgia 

A 
l tornar de les vacances 

d’aquest estiu, la parrò-

quia ha modificat l’hora-

ri de les misses que es celebren 

els dissabtes i diumenges. En ca-

dascuna d'elles hi ha una partici-

pació de la comunitat que res-

pon als perfils, costums i mo-

ments de vida de les persones 

que hi assistim. 

Parlem primer del canvi de la 

missa de diumenge a les 13:00 h 

que s’ha avançat a les 12:30 h, 

responent de manera consensu-

ada amb els participants, que 

van comprendre aquesta pro-

posta, perquè el nou horari els 

resulta més còmode i facilita 

gaudir de la festa dominical en 

família. 

Pel que fa a la missa del dis-

sabte, s’ha anat canviant l’hora 

i, finalment, ha  quedat a les 

19:30 h. Es dona així la possibili-

tant que aquesta celebració, 

amb la participació de la família 
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que ens van oferir una represen-

tació teatral per posar de mani-

fest la falta de visibilitat de les 

persones sense llar i com ens cal 

canviar la mirada posant la per-

sona al centre. Dins de la cam-

panya, també vàrem convidar a 

l’Albert Sales, sociòleg molt po-

sat en la lluita dels drets de les 

persones sense llar, i que ens va 

provocar perquè reaccionem i 

pugem ser proactius al canvi en 

la manera d’intervenir.  

Va arribar el més de novem-

bre i vàrem celebrar la III Jorna-

da Mundial dels pobres emmar-

cada dins la Xarxa d’Entitats 

Cristianes d’Acció Caritativa i, 

aquell mateix cap de setmana, 

també vam recordar les perso-

nes que ens han deixat al llarg 

dels nostres 25 anys d’història 

d’Arrels Sant Ignasi, inclòs el nos-

tre estimat Joan Suñol, que ens 

va deixar coincidint amb la jor-

nada destinada als més exclo-

sos. 

No ens podem conformar 

amb un dia per reivindicar i sen-

sibilitzar de la realitat que vivim, 

cal seguir treballant per a les 

persones que més ho necessiten 

tot l’any i especialment ara que 

arriben dates de fred, perquè 

moltes persones no tenen el ca-

liu d’una llar. 

A Arrels Sant Ignasi, estem 

compromesos amb la lluita per 

la justícia social i us convidem 

que, com a comunitat cristiana, 

també ho estigueu. Suma-t’hi! 

Arrels Sant Ignasi 

S 
’acosta el Nadal, som a 

punt d’entrar a l'Advent i 

en l’ambient es respira 

aroma de regals, torrons i famí-

lia. Però no hem d’oblidar que 

encara no fa un mes, estàvem 

fent la Campanya per les perso-

nes sense llar del 2019, on volí-

em posar cara a les persones 

més vulnerables de la societat, 

els "sense sostre", i deixar d’invisi-

bilitzar-los. Ara us en fem cinc 

cèntims:  

Aquell dijous dia 24 d’octu-

bre, com cada any, a les 12h a 

la plaça la Paeria de Lleida, Ar-

rels Sant Ignasi va realitzar una 

flashmob, aquest cop amb la 

col·laboració del grup de teatre 

socialitzador TAGS, format per 

persones en situació de vulnera-

bilitat. Van actuar 14 nois i noies 

S'ACOSTA EL NADAL. 
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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, d 

e 18 a 21 hores, o bé, per  

correu electrònic secretaria@stignasi-lleida.org. 

PELEGRINATGE A LOIOLA 
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20-N, DIA DELS DRETS DELS INFANTS: RES A CELEBRAR* 
La infància és la baula més feble de la nostra societat: una de cada quatre llars 

amb fills està en risc de pobresa 

de nens i nenes que, si no fos pel 

dinar de l’escola, mal menjarien 

quelcom ràpid o “el que 

trobessin” perquè mares i pares, 

aturats o bé desbordats per 

jornades laborals excessives i 

manca de recursos, no preveuen 

ni àpats ni una dieta equilibrada. 

Salut? Algú els porta a una 

visita mèdica si no és que tenen 

una malaltia greu? Els dèficits 

alimentaris són causa d’una mala 

salut bucodental generada per 

una falta d’higiene que pot arribar 

a situacions extremes. Els infants 

atesos als nostres centres 

socioeducatius diaris presenten 

quatre càries de mitjana. Hi ha 

prou recursos públics per a la salut 

mental? O per a l’atenció a 

dèficits d’aprenentatge com la 

dislèxia? 

Com pot un nen o una nena 

viure de manera “normalitzada” si 

pateix un desnonament o viu en 

un pis ocupat? Pot fer els deures 

en un infrahabitatge? Aquests 

infants a qui m’estic referint són 

nens i nenes amb família, però 

quina és la situació dels menors 

que dormen als nostres carrers, 

c o n e g u t s  a m b  l a  t r i s t a 

generalització de menes, o en els 

que fa poc que han assolit una 

suposada majoria d’edat. 

L’educació, que entesa en un 

sentit ampli va més enllà de 

l’escolarització, està al seu abast? 

Poder gaudir d’unes colònies a 

l’estiu i amb l’escola, el referent 

educatiu d’un monitor o monitora 

jove que el pot comprendre i li pot 

servir de model, són altres dels 

dèficits per a una majoria. 

Cal prendre consciència, 

implicar-nos socialment i adoptar 

les mesures necessàries per 

garantir que d’aquí uns anys els 

drets dels infants siguin una realitat 

i puguem celebrar-los de debò. 
Josep Oriol Pujol i Humet 

Director general de la  

Fundació Pere Tarrés 
*Article publicat a La Vanguardia (20 Nov 2019) 

L 
a humanitat ha d’atorgar a 

l’infant el millor d’ella matei-

xa”, afirma la Declaració Uni-

versal dels Drets de l’Infant, que 

enguany celebra el 30è aniversari 

de l’aprovació a les Nacions Uni-

des. Malgrat la rellevància de l’e-

femèride, hi ha motius de celebra-

ció? Les dades ens diuen que no. 

Una de cada quatre llars amb fills 

està en risc de pobresa, xifra que 

augmenta en les famílies mono-

parentals, d’origen estranger o 

amb escassa formació. L’experi-

ència de la Fundació Pere Tarrés a 

Catalunya i Mallorca ens mostra 

que la infància és la baula més 

feble de la nostra societat i que 

els seus drets són vulnerats més 

habitualment del que una socie-

tat benestant com la nostra es pot 

permetre. 

Quants infants arriben a 

l’escola sense haver esmorzat 

perquè les famílies, per falta de 

mitjans o hàbits, no els preparen 

mai un entrepà? Hi ha centenars 


