DE LA PARRÒQUIA
SANT IGNASI DE
LOIOLA DE LLEIDA
NOVEMBRE 2020

EN TEMPS D’AÏLLAMENT I FOSCOR, ENCENEM EL FOC
DE LA PRIMERA ESPELMA D’ADVENT. UNA LLUM QUE
ENS PORTA ESPERANÇA, EL DESIG DE TROBAR-NOS,
CELEBRAR I, SOBRETOT, DE VIURE EN COMUNITAT.
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L’ACTUALITAT
EN 4 TUITS

AGENDA
DESEMBRE

SERGIO GADEA SJ
@SGadeaSJ
Visto en un libro: en la pizarra de un
maestro de novicios jesuita. El dilema:
Modelo del logro: hacerlo todo ->
Felicidad/Recompensa (“me lo merezco”)
Modelo del seguimiento: hacer ->
felicidad -> hacer -> felicidad... (don)

JOSÉ M. RODRÍGUEZ OLAIZOLA SJ
@jmolaizola
Estuve en las calles pidiéndoos
ayuda y cruzasteis de acera para
no oírme. Pedí asilo y preguntasteis
por mis papeles. Quise ser yo y me
etiquetasteis. Grité de dolor, y subisteis
el volumen de la música.

CÀRITAS DIOCESANA DE LLEIDA
@CaritasLleida
Estem a les portes del Nadal, l'època
més esperançadora de totes. Però no
per tothom: el 30% de les famílies no
tindrà una llar on passar les festes, a
4 de cada 100 llars no hi haurà menjar
el dia de nadal i més de 360.000
persones passaran al 2021 sense ni
una sola abraçada.

SOR LUCÍA CARAM
@sorluciacaram
Un matrimonio con 2 hijos pequeños
viven en un coche porque les han
desahuciado. Nadie se hace cargo.
Hasta que un particular nos ofrece su
ayuda para darle un techo.
Hoy todos sumamos.

DIUMENGE 29
DE NOVEMBRE
VENT
COMENÇA L'AD

DIVENDRES
18
DE DESEMB
RE
→ 20:00h / S
ant Pau
VETLLA DE
JOVES

CELEBRA
CIONS DE
NADAL
→ Parròq
uia
PRÒXIMA
MENT S'I
DEL FOR
N
MAT I HO FORMARÀ
RARIS DE
CELEBRA
LES
CIONS (M
ISSA
VETLLA
DE NADA POLLET,
L, ETC.)

HORARI
PARROQUIAL
SECRETARIA
→ Informació, acollides...
De dilluns a divendres
de 18:00 a 21:00h.
DESPATX PARROQUIAL
→ Certificats, expedients,
batejos, comptabilitat...
Dimarts de 18:15 a 20:00h.
CONFESSIONS
Dijous i divendres
a la porta de la capella.

MISSA DIUMENGES I FESTIUS
10:00h. (castellà), 12:30h. i 20:30h.
MISSA FAMILIAR DISSABTES
19:30h.
MISSA FEINERS (DIMARTS A DIVENDRES)
20:00h.
ATENCIÓ PERSONALITZADA
→ Cal concertar visita amb
el P. Ramon Ribas o el P. Roger Torres.
Dilluns a divendres de 18:00 a 20:45h.

COMUNICACIÓ
I XARXES
EDITA:
Parròquia Sant Ignasi de Loiola
Plaça Espanya 4, 25002 Lleida
T. 973 27 10 99
EQUIP TRUC: Xavi Aiguabella,
Miquel Gracia i Anna Mateus
Col·laboren: P. Roger Torres,
Joves Confirmació, Ramona Alamon,
P. Ramon Ribas, Marcel Fernàndez
Portada: Família Sanz-Krutter

WHATSAPP
DE LA PARRÒQUIA
→ Per unir-te a la llista
de distribució només cal
que afegeixis el telèfon
682 70 95 03 a la teva
llista de contactes i hi
enviïs un whatsapp amb
el teu nom i cognoms
i la paraula "alta".

EL
AL TEU CORREU ELECTRÒNIC
→ Per rebre el
al correu, pots
subscriure't entrant a la web de la
parròquia (www.stignasi-lleida.org)
i omplint el formulari de subscripció.

LLOC WEB
→ www.stignasi-lleida.org

CORREU DE SECRETARIA
→ secretaria@stignasi-lleida.org

També et pots inscriure directament
al
en aquesta altra adreça:
http://eepurl.com/dpcvsz
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AVIVAR EL DESIG
Pot passar que l’Advent ens agafi desencaixats. I és que a l’horitzó tenim un Nadal
que no s’albira eufòric. No només perquè
veurem limitats els encontres i perquè el
conjunt de la festa es preveu deslluïda,
sinó perquè ens agafa com cansats de tanta
mascareta, o d’estar més sols, amb preocupació per l’entorn, amb dèficit d’escalf,
més apàtics... i amb aquestes, escoltant
els sermons dels mossens que ens diuen
que l’Advent ha de ser temps d’esperança,
temps de vetlla expectant. Esperança a on?
Amb actitud de vetlla?

poden fer pensar en com som d’afortunats
i que el moment que vivim ens demana,
més que mai, posar en mans dels petits tot
el que tenim, tot el que som. Ens podem
posar fins i tot en el lloc de l’estel, que lluminós se sobreposa a la nit i acompanya
totes les figures... Tot el pessebre apunta
a un mateix lloc, i ja podem posar-nos en
un lloc principal o amagats darrere d’un
paller, que tot es veu diferent quan pensem
a qui esperem, a qui venim a adorar: un
petit Jesús, pobre i humil que recull totes
les nostres pregàries, lloances i presents.

Potser és el moment d’entrar dins d’un
pessebre i prendre el lloc a les figures que
hi anem posant. Posem-nos com a pastors
o pastores, sentint el fred de la nit com sent
molta gent del nostre món i veurem llavors
com de màgic esdevé una mica de recer
al voltant d’un foc auster, compartint amb
un ròdol la vida: acudits, romanços i esperances. Podem prendre el lloc als savis,
que ben guarnits amb guants i colors ens

Pot ser que aquest Advent ens demani
una mica de tot això: posar nom al com
estem, intentar-ho compartir amb altres i
avivar el desig que Déu vingui i il·lumini
totes les foscors del nostre món. Que l’Advent esdevingui un moment de lucidesa,
d’humor i esperança.
P. Roger Torres, rector

PÀG. 4

JOVES DEL GRUP
DE CONFIRMACIÓ

ARRISCAR-SE: DIR SÍ
EN TEMPS DE DESESPERANÇA
Confirmar-se és dir “SÍ”. És escollir una opció arriscada en un moment complicat. I
després de dos anys de preparació, de discerniment, de dubtes i preguntes, es confirmen una vintena de joves que formen part
de la comunitat i es reafirmen: en temps de
desesperança, en un temps d’Advent complicat en què és més fàcil sucumbir a l’apatia
i a la indiferència, han dit que sí, que també
són Església, que decideixen seguir aquest
Jesús cada cop més proper i posar tota la
seva confiança en Déu.
Al
que teniu a les mans, us hem
volgut compartir la carta d’agraïment que
signen aquest grup de joves i que ens ajuda
a obrir la mirada, a descobrir que, realment,
hi ha focs que encenen nous focs. I agraïts,
també, que el projecte que compartim no
pari de créixer i puguem acollir joves que
volen ser-hi, tot confiant en construir juntes el futur de la comunitat parroquial de
Sant Ignasi de Loiola.

Agraïments
«La societat actual està mancada de referents amb valors i vides que ens inspirin
i ens ajudin a qüestionar-nos el nostre dia
a dia; que ens motivin a ser millors persones, a emmirallar-nos en algú, per interpel·lar la nostra vida i perquè aquesta
prengui sentit.
Per aquesta raó, volem donar gràcies als
testimonis que ens han ajudat a discernir
entre què volem i què no volem per una
societat. Perquè nosaltres quan pensem en
l'església pensem en la parro, pensem en el
Roger, en l’Alexis, en l’Ares, en el Dani, en el
Luis, en el Jose i en el David. Ells han sigut
uns vertaders referents i ens han educat en
els valors que avui confirmem.
En especial, volíem agrair als nostres
monitors i acompanyants de confirmació
que tot i que sabem que molts cops ha sigut
frustrant i heu necessitat molta paciència
perquè no sempre us ho hem ficat fàcil. Us
donem gràcies per la dedicació i entusiasme que heu posat en les activitats i en
l’acompanyament d’aquest grup de joves.

Gràcies pel vostre exemple d’una profunda radicalitat amb la vida, que surt de la
comoditat i de les coses fàcils que s’arremanga i es posa a treballar. Heu sigut un foc
que ha encès els nostres focs i volem que la
cadena continuï. Estem convençuts de què
el Regne de Déu està germinant dins nostre
i que la nostra responsabilitat és apropar-lo
als altres.
En segon lloc, volem destacar la importància de la comunitat. I volem agrair
els vincles que hem teixit durant els dos
anys de confirmació. Donem gràcies a Déu
per entrellaçar els nostres destins. I estem
segurs que aquestes amistats i aquests referents que ens han omplert de vida i seguiran fent-ho.
En tercer lloc, en decidir seguir l’exemple de Crist, decidim posar la nostra confiança en Déu, fet que ens porta a no caure
en la indiferència sinó a estar en contacte
amb la realitat. Per això creiem en què la
institució que ens representi hauria de ser
inclusiva i representativa per tothom. Són
aquests els valors que com a testimonis de
fe, nosaltres representarem amb convicció.
En conclusió:
— Donem gràcies a la parro per ser
l’exemple de què el canvi és possible.
— Donem gràcies als monis i acompanyants. A Déu no el veiem pero a ells sí.
Gràcies per donar-nos la llibertat d’escollir
on volem encarar el nostre procés espiritual i per haver-nos donat les eines per ser
millors persones i entre tots anar construint
el regne de Déu.
— Ens confirmem per formar part de
l'església i a través d'una crítica constructiva fer canviar les coses.
— Volem ser testimonis de pau, confiança, reconciliació, esperança i justícia.
— Donem gràcies a Déu per fer del nostre cor el seu i actuar d’acord amb els valors
que hem confirmat.»
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LES BASES
DE LA COMUNITAT
DE SANT IGNASI
→

PÀG. 6

A l'editorial del
#101, el P. Roger Torres SJ començava
recuperant aquesta pregunta: «I si organitzéssim la Parròquia com una Comunitat Cristiana?».
Aquest esperit és el que ha guiat, durant els darrers mesos,
tot un procés per redefinir i assentar les bases del nostre
futur com a comunitat.
En aquestes pàgines, compartim la missió i la visió que ens
defineixen, així com les línies estratègiques que marcaran
el pas els pròxims anys, per seguir caminant en comunitat.

I, a partir d'ara, què?
RAMONA ALAMON
El nostre amic i rector Joan Suñol,
pensant en el futur, ja deia: “I a partir d’ara, què? Ens queda quasi tot,
però sobretot posar-nos a l’escolta
de l’Esperit”
Sense perdre de vista que formem part d’una Comunitat amb
quaranta anys d’història, avui també
diem: i a partir d’ara, què? Doncs a
partir d’ara, continuar avançant inspirats per l’Esperit i en el que Jesús
ens demana en el més íntim de cadascú de nosaltres i en el més íntim
de la Comunitat.
Tant és així, i tenint en compte que la nostra parròquia és viva i
dinàmica, però també és canviant,
perquè els temps també són de canvi constant, fa poc més d’un any ens
començàvem a reunir un equip de
sis persones per posar fil a l’agulla i
plantejar quina és la Comunitat que
volem i on i com volem créixer i
compartir.
Ens plantegem l’encàrrec o MISSIÓ que tenim i ho comencem a
configurar. Com i què hem de fer
des de la Comunitat per anar esdevenint Regne de Déu? Establim
unes premisses per avançar: Tenim clar que l’essència ha de ser
l’espiritualitat ignasiana, per portar
la BONA NOVA als desvalguts, per
aprofundir en la fe i celebrar la vida,
amb esperit obert i crític al món.

A partir d’aquí establim unes línies estratègiques per a començar
a pensar objectius concrets i més
específics per anar caminant:
Partim del model assembleari
amb què la Comunitat vol avançar.
En aquest model d’estructura, Crist
i l’assemblea són el centre. De manera que la participació de tothom
és molt important. I tothom, vol dir
també la participació dels laics en
els llocs de govern.
Cal avançar també, en l’hospitalitat com forma d’obrir-nos als altres i al món. En l’espiritualitat amb
la pregària, la reflexió i la manera
oberta de celebrar com a eines per a
enriquir-nos, formar-nos i transformar-nos, per tal de poder transformar el món i la cura de la casa comú,
del nostre món, de casa nostra.
Ens queda encara camí per recórrer. Però hem d’anar treballant
perquè l’Esperit ens ho encomana.
Perquè volem una Comunitat
viva i activa. Perquè volem avançar
escoltant els signes dels temps. Perquè volem treballar junts per sensibilitzar-nos en descobrir el Crist
en els altres. Perquè necessitem la
pregària i el silenci per posar-nos
davant de Déu sense por sabent-lo
dins nostre.
“DONEU-NOS IL·LUSIÓ I ENERGIA, SENYOR, PER TAL DE PORTAR
ENTRE TOTS LES REGNES DE LA
COMUNITAT”!
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Missió

← La missió descriu de forma resumida què defineix
la comunitat i sobre quines
bases se sustenta.

CRISTIANA
SER UNA COMUNITAT
SIANA
D'ESPIRITUALITAT IGNA
va als desvalguts
Per a portar la Bona No
i celebrar la vida
Per aprofundir en la fe
l’Església
Amb fidelitat creativa a
al món
Amb esperit obert i crític
gne de Déu, el somni
Per anar esdevenint Re
ón.
de Jesús en el nostre m

↓ La visió ens ajuda a posar
un horitzó, a definir quins
trets ens agradaria que ens
definissin en el futur.

Visió

AVANCEM CAP A
UN MODEL DE CO
MUNITAT
CRISTIANA ON CR
IS
T
I LA VIDA DE LES
FAMÍLIES I DELS JO
VES SÓN EL CENT
RE DE LA
SEVA VIDA. UNA P
ARRÒQUIA QUE S
IGUI:

COMUNITAT

VERDA

HOSPITALÀRIA

ESPIRITUAL

BONICA

→

PÀG. 8

Estratègia

→ El camí que ens plantegem com a
comunitat ha d'avançar en una direcció coherent amb la missió i la visió.
Tenir uns eixos o línies estratègiques,
ens permet proposar-nos i assolir
objectius més concrets.
Per cada línia estratègica es formarà un equip de persones que vetllin
per l'assoliment i la difusió de les
accions a fer. Anualment caldrà avaluar aquests objectius i plantejar-ne
de nous.

3

1

ESPIRITUALITAT

Avancem per ser focus
d’espiritualitat, esdevenint
així lloc on conrear
l’espiritualitat i la pràctica
dels exercicis espirituals
i potenciant les eines
ignasianes de la pregària,
l’acompanyament, la mira
atenta a la realitat i la
reflexió i la manera oberta
de celebrar.

PARRÒQUIA
COMUNITAT

Avancem a un
nou model
d’estructura co
mun
on Crist i l’assem itària
bl
el centre. Fomen ea son
tem la
formació i la pa
rticipació
dels laics en el
s llocs de
govern de la co
munitat.

4

CURA DE LA
CASA COMÚ

Avancem cap una
comunitat que posa
atenció en la cura de la
casa comú i inicia camins
de pregària, reflexió i vida
pràctica més sostenible.

Una Comunitat de
comunitats
MIQUEL GRACIA
Segur que som moltes les que sentim i veiem la Parròquia com la
nostra segona casa. És clar, hi hem
crescut i l'hem vist créixer. De fet,
em resultaria gairebé impossible de
fer l’exercici de comptar el nombre
d’hores, dies i, fins i tot, nits, que hi
he passat aquí.
Que bé s'hi està quan s'hi està bé,
que diuen. El que si és més fàcil de
recordar, és el caliu –divers– que es
genera al voltant de la vida parroquial. Si heu estat una tarda esperant al hall de la parròquia, sabreu
de sobres de què parlo.
I és que aquesta, la nostra Comunitat, és la suma de petites comunitats, de petits motors (diguem-

2

HOSPITALITAT

Avancem en el discurs de
l’Hospitalitat com a manera
arrelada d’acollir i obrir-nos
als altres i al món. En front
els discursos individualistes
fem una comunitat que es
sensibilitzi i exerceixi l’art
de l’acollida i la solidaritat
en totes les seves formes.

5

CASA BON
ICA
I SOSTENIB
LE

Avancem p
erquè el no
s
espai físic
tingui tamb tre
é
el caliu i la
so
necessària stenibilitat
per dur a te
el conjunt
rme
d’a
apostòliqu ctivitats
es.

los-hi grups) que, en la diversitat de
les seves accions o obres, posen tota
l'empenta per moure un engranatge
compartit (missió) i anar construint,
a poc a poc, això que diem Regne de
Déu (visió).
En definitiva, formem part d'una
Comunitat de comunitats que es
troba, comparteix i celebra la seva
fe, contemplant la realitat que l'envolta i sentint-se cridada a ajudar a
qui més ho necessita. Una Comunitat que, a través d'una estratègia comuna, vol seguir millorant dia a dia.
Ara, però, és el moment de fer
que les paraules boniques esdevinguin reals! La Parròquia no pot
avançar sola i necessita a tothom
per fer-ho. Cal posar-se en missió,
sentir-nos militants, escoltar a Déu
i posar-se en les seves mans per
veure com podem avivar l'Esperit
comunitari.
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L’INTERIOR
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LA COMUNITAT
DE VIDA CREIXENT
Tot rient, rient, ja hem bufat 8 espelmes.
Som hereus de l’antic “Grup de gent gran”
que van celebrar les bodes de plata, després
de 25 anys de funcionament.
El 2012 varem unir-nos al moviment
de Vida Creixent, ja existent en diverses
parròquies de la diòcesi. Any rere any ens
hem anat trobant de 20 a 30 persones,
que no volíem perdre el tren desbocat de
la nostra societat, que canvia ràpidament
d’un dia a l’altra.
I volíem fer-ho tot compartint, de forma comunitaria, la nostra fe i l’esperit de
l’evangeli. Aquesta reflexió ens ha empentat per prendre compromisos, buscar
objectius personals i de grup i col·laborar
amb altres projectes.
Reflexió i acció en un àmbit de fe, és el
que definiria el nostre grup. Com a mostra,
alguns botons:
— Hem col·laborat amb el centre obert
d’Arrels, els diumenges tarda.

— S’ha tricotat milers de benes de qualitat, per enviar-les als hospitals del Txad.
— Molts membres participen del grup
de Pastoral de la salut i en l’Escola d’alfabetització d’emigrants.
La joventut no és un període de la vida,
sinó un estat de l’ànima... I nosaltres hem
acumulat joventut i experiència.
Des d’aquí convidem a tots els que desitgin participar d’aquest programa, especialment a partir de la jubilació, quan tens
lliure tot el temps del món i pots posar els
teus coneixements professionals i la teva
experiència al servei dels germans.
Actualment, per culpa del confinament, treballem individualment els temes
escollits i fem una posta en comú telemàtica, amb les reflexions de cada membre.
Pensem que aviat podrem reprendre les
trobades presencials. Us esperem.
Grup Vida Creixent

EL NOU PODCAST
D'ARRELS

Arrels-Sant Ignasi comença a
preparar un programa de ràdio.
Vols dir-hi la teva? Només cal
que ens facis arribar totes les
preguntes que tinguis:

Què fem al pis? De quins tallers
participem? Què ens agrada?...
Participa i envia'ns els teus dubtes,
preguntes i recomanacions
a blogarrels@gmail.com
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LA PARRÒQUIA
AL DIA
JORNADA
DELS POBRES
Dissabte 14 de novembre va tenir
lloc la Jornada Mundial dels Pobres.
També a Lleida es va voler sumar a
aquesta jornada, amb la lectura de
les paraules del Papa Francesc i una
taula rodona on es van escoltar els
testimonis de centres penitenciaris,
educació d’infància en risc i voluntariat en l’acollida de les persones
temporeres. A causa de les mesures
per la Covid-19, aquesta jornada es
va celebrar de forma virtual.

DESPRÉS DE DOS ANYS I UN
CONFINAMENT, ENS CONFIRMEM
Els temps que corren són complicats
en molts aspectes, també per aquelles
persones joves que s’estaven preparant per la confirmació. La data arribava després d’una preparació particular, d’uns mesos en què van poder-se
veure, meitat a través de pantalla i
meitat en persona, en què van poder
celebrar la Pasqua Jove de forma digital i van fer un recés amb la resta de
comunitat MAG+S i un del propi grup.
Una vintena de noies i nois, van
dir “sí” a la capella del Claver, una

cerimònia en família respectant
totes les mesures de seguretat que
el moment demanava. Alguns de
la parròquia, alguns del col·legi, al
començament no tenien gaire clar
això de parlar de Jesús com algú
proper, confessa algun catequista.
Però després de recórrer el
camí, de fer-se moltes preguntes,
ho han anat vivint de forma més
natural, això sí: volent formar part
d’una Església transformadora que
vetlli per la justícia social.

CONSELL PARROQUIAL
DE NOVEMBRE

ARRELS I MEMÒRIA
JOAN SUNYOL

El darrer Consell Parroquial es va celebrar, en format telemàtic, el dimecres 11 de novembre. D'entre els temes que es van abordar, es va realitzar
un breu repàs de l'estat dels diferents
grups de la Parròquia, tot compartint
els reptes o inquietuds que haguessin sorgit en el si dels grups. A més
a més, es va presentar i aprovar les
darreres accions del treball realitzat
per la comissió del pla estratègic.

La parròquia de Sant Ignasi i ARRELS recorden, com
cada any, totes les persones sense llar difuntes a la
ciutat de Lleida. Ho fem en
unes dates properes a l’aniversari de la mort del pare
Joan Sunyol que estimava,
en especial, les persones
més empobrides i oblidades de la nostra ciutat.

Va ser una celebració en
què es van llegir els noms
de totes les persones que
ja són a la casa del Pare i
la directora d’ARRELS-Sant
Ignasi, Rosa Majoral, ens va
encoratjar a ser revolucionaris des de l’amor.
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LA RECOMANACIÓ

PETER PAN (1904), J.M. BARRIE
Peter Pan ha estat el llibre del meu
confinament. Els passats mesos vaig
llegir algunes novel·les increïbles, però
aquest clàssic escrit el 1904 per J.M
Barrie, em va marcar profundament.
Totes coneixem l’exitosa pel·lícula animada de 1953, o la posterior adaptació amb actors de carn i ossos que
ens apropà encara més al màgic món
de «Neverland», però llegint l’obra original, he entès el vertader significat
de la història de Peter Pan i la infinitat
de simbolismes que amaga.
Peter Pan narra les aventures
d’un nen que es nega a créixer i
que viu lliurement en un món meravellós sense regles ni condicions,
construït a partir de la innocència,
la llibertat i la vitalitat de la infantesa. A «Neverland» no hi ha preocupacions ni responsabilitats,
l’única premissa és gaudir de l’entorn i esprémer la felicitat a cada
moment. El protagonista enriqueix
el seu propi paradís reunint infants
d’arreu perquè, amb ell, comparteixin de forma eterna la màgia de no
créixer. Un bon dia arribaran a l’illa
els germans Darling que juntament
amb els nens perduts acompanyaran a Peter en les seves vivències.
Encara que l’autor representi, a
partir de Peter, el somni idíl·lic d’una

vida lliure i despreocupada, que
qualsevol voldria tenir, entre les lletres amaga un missatge clau i molt
cert que acabarà contradient les
pròpies paraules del protagonista.
Barrie dibuixa a Peter com una
moneda de doble cara, en inici un
ésser radiant i vital que educa als
nens perduts amb una filosofia hedonista, fent que oblidin els seus
orígens, per dedicar-se únicament
a la recerca de la felicitat individual,
la llibertat. Tot i això, aquesta percepció s’anirà decapant a mesura
que avancem, fins a revelar la imatge d'un infant indefens que actua
de forma inconscient, egoista i impulsiva per combatre la por i soledat
interiors. El vertader Peter, allunyat
de la figura invencible idealitzada,
no és més que un nen petit que,
com tots, anhela profundament el
caliu de la llar, l'amor d'una família
i el lligam de valor incalculable que
s'estableix amb un pare o una mare,
amb aquell que et protegeix, t’escolta i sobretot t’estima.
L’obra exposa realment la necessitat d’educar als infants en un
ambient de seguretat, d’afecte i
convivència, la necessitat de fer-los
sentir partícips d’una família, la comunitat on són estimats i protegits.

Com aquest simbolisme, Barrie
amaga infinitat de referències que
el lector descobreix a mesura en
què s’endinsa en la història. És un
llibre molt recomanable tant pels
petits com pels més grans, ja que
la seva interpretació varia depenent
de la perspectiva i edat del lector.
Per concloure puc dir que és
una història màgica, d'autoaprenentatge, amb capítols dolços,
passatges més foscos i un desenllaç nostàlgic. Peter Pan és una
obra exemplar de la literatura britànica que manté viu encara avui
el seu missatge original, la importància de l'educació dels infants.

ADVENT I NADAL
A LA PARRÒQUIA

VOLS COL·LABORAR
AMB EL TRUC?

El pla de desescalada marcat per la Generalitat, que ha començat aquesta setmana,
contempla poder seguir celebrant les cerimònies de culte amb un aforament limitat

Com hem descobert al llarg
d'aquest número, la Comunitat la
formem totes les persones, una
a una. Per això, el
vol ser
una eina que ens ajudi a compartir, reflexionar i fer-nos actuar.

Per això, en aquest Advent i Nadal atípics haurem de respectar totes les mesures, sabent adaptar-se al moment. Les
celebracions diàries i de cap de setmana
segueixen els seus horaris i ben aviat es
definiran les celebracions de Nadal.

Et preocupa com cuidem la
casa comuna? Quina relació pot
tenir l'Església amb l'ecologia?
Has viscut alguna experiència

d'acollida? Com treballa el vostre grup l'hospitalitat? Aquests
i molts més, són els temes que
treballarem en els pròxims números del
.
Si tens alguna cosa a dir, vols
expressar-te escrivint, dibuixant,
a través de la fotografia... El
també és Comunitat! Esperem les
vostres propostes.

AMB CARME FERNÀNDEZ

→ Fa dies que voltes per la
parròquia… com hi arribes?
Vaig entrar-hi de puntetes. Em van
dir que hi havia una cosa que es deia
Esplai i vaig apuntar-hi als meus fills.
Comencem a anar a la missa d’infants
i em diuen “ei mira, que ens falta una
catequista”, i jo que d’acord, que si puc
col·laborar perfecte… “que fem grups
de Revisió de Vida” i pam, “que fem
un curs bíblic que pot ser interessant”,
pam. “Que des de la Delegació de Catequesi fan un curs de formació de catequistes”… en fi, t’hi fiques tota sencera, et sents comunitat, et sents molt bé.
→ Què implica, per tu, això de
sentir-te comunitat?
És una vivència fantàstica. És més
que el món laboral, més que el món
social. És el món espiritual, una vessant de les persones que, a vegades,
està una mica oblidada, perquè tendim
a que quedi en segon terme. Jo aquí
m’he sentit, des del primer moment,
molt acollida, molt acompanyada. Estic en família, com aquell que diu.
→ Una família de molts membres…
Sí, he conegut gent meravellosa.
Com la Trini: li dec molt, com a persona, sobretot, però també com a catequista i com a coordinadora de la catequesi a parròquia i com a Delegada.

I també al Joan Sunyol, que em va acollir des del primer moment. I, després,
a tots els que han anat passant, però no
voldria deixar-me a ningú: aquí som
tots comunitat.
→ Parlem de la Catequesi d’Infants.
Com la descriuries?
És una vivència. No és el que dic,
sinó el que faig: ser testimoni. A mi
m’omple molt el cor i també el temps,
però m’agrada, m’agrada molt.
→ Any atípic, extraordinari. Després
d’un curs mig inacabat, en comencem un de nou igual d’estrany. Com
ho vius?
És un repte, una oportunitat. La catequesi cada any són els mateixos temps
litúrgics, dinàmiques similars, mateixes
lectures de l’Evangeli… un moment diferent demana una reinvenció. Tots els
nens i nenes que havien de fer la primera comunió l’any passat, vam haver
d’arreglar-ho com se’ns permetia: sessions per correu electrònic, missatges
de WhatsApp, celebracions “en família”… la qüestió era no perdre el vincle!
→ I, enguany, de nou…
Si, hem començat presencial, ara
uns dies de catequesi on-line. És una
mica estrany, però sobretot, agrair,
perquè malgrat la por i la incertesa
inicial, veiem que les famílies ens

“SI SE’NS DÓNA LA CONFIANÇA, HEM DE
RETORNAR-LA I RESPONDRE A LA CRIDA.
LA VIDA CRISTIANA CONTINUA. I LA COVID-19
ÉS UNA OPORTUNITAT MÉS”

La Carme Fernàndez porta la
comunitat al cor. Va arribar a la
parròquia de puntetes i ja fa més
d’una dècada que acompanya
als infants de la parròquia que
es preparen per rebre la primera
comunió. Avui ens explica la
vivència comunitària i com el
temps d’Advent atípic és temps
d’oportunitats i d’esperança.

han donat un vot de confiança i això
t’anima a dir som-hi.
→ I ara, comencem temps d’Advent:
temps d’esperança, en moment de
desesperança.
Les famílies de catequesi són les
que, d’entrada, ens han donat aquesta esperança. Malgrat tot, confien en
què puguem acompanyar als seus fills
i filles. Si ells ens donen la confiança,
hem de retornar-la. Respondre a la
crida. La vida cristiana continua. És
una oportunitat més.
→ És un bon any per donar-li sentit
al Nadal…
Primer pensava “ostras, com ho
farem, si els nens i nenes només esperen el Nadal pels regals i les vacances!” i ara veiem que el Nadal també va
d’una altra cosa. Les reunions familiars
ja no són per complir, sinó de pensar
com ho farem per veure a aquells que
ens estimen i estimem. El regal serà
poder-nos trobar, gaudir de la companyia i de la taula parada. Mirar endins. És una bona oportunitat.
→ Quin missatge enviaries a totes
les nenes i els nens que et poden
estar llegint?
Que Jesús ens abraça i ens estima
sempre. I que, encara que sigui d’una
altra manera, seguim tenint l’oportunitat de demostrar que ens estimem:
quan ens trobem amb les persones,
quan les somriem, quan truquem a
algú (abraçar-nos potser no, que és
perillós)… encara que no fem les grans
celebracions, que puguem estimar
com Jesús ens va dir.

