DE LA PARRÒQUIA
SANT IGNASI DE
LOIOLA DE LLEIDA
ABRIL/MAIG 2021

LA PARRÒQUIA COM A PUNT DE TROBADA. ARA QUE
S'ATANSA L'ESTIU, OBRIM LES PORTES A PERSONES
TEMPORERES QUE ARRIBEN AL TERRITORI PER
TREBALLAR A LA FRUITA. PERÒ VOLEM SER COMUNITAT
HOSPITALÀRIA I ACOLLIDORA TOTS ELS DIES DE L'ANY
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L’ACTUALITAT
EN 4 TUITS
ROGER TORRES SJ
@rogertorressj
Al Segrià només hi ha dos tipus de
persones, les que donen suport a
aquesta causa, i les que no.
Llegeix - signa - comparteix! "Solidaritat
amb les persones temporeres".
https://t.co/ffRi0ivR2y?amp=1

MATEO AVENTÍN
@mathew_avva
Entre les dues imatges ha passat un
any. De nou, @paerialleida, @govern i
@desdelamoncloa no aconsegueixen
plantejar una resposta digna.
Seguirem! Orgull de comunitat, de parròquia,
de voluntàries i d'entitats que fan de
l'Hospitalitat la nostra identitat.

BISBE JUAN CARLOS ELIZALDE
@ObispodeVitoria
Sobre la situación en #Ceuta, seamos
firmes: la desesperación y la búsqueda de
una vida digna por familias empobrecidas y
menores no debe usarse como instrumento
político. Es hora de llevar a cabo "la mejor
política puesta al servicio del bien común"
(#FratelliTutti, 154).

JESUÏTES CATALUNYA
@jesuitescat
Fa 500 anys, Ignasi va ser ferit a Pamplona.
Aquesta ferida el va posar en el camí de la
conversió. Ho celebrem per renovar-nos,
convertir-nos en peregrins amb Ignasi
i veure noves totes les coses en Crist.
El 20 de maig comença #ignatius500.

AGENDA
MAIG/JUNY
MAIG
DEL 17 AL 31 DE
a
ui
òq
→ Parr
SONES
R
PE
ACOLLIDA A
TEMPORERES

DIUMENGE 30 DE MAIG
→ 11:00h / Parròquia
COMUNIONS

DIUMENGE 23 DE MAIG
→ 11:00h / Parròquia
COMUNIONS

E JUNY
DIMECRES 2 D
a
ui
òq
→ Parr
LL
SE
CON
PARROQUIAL

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
Portada: Esther Charles
Col·laboren: P. Roger Torres, Grup
de Confirmació, Jordi Juvillà, Emilio
Reimat, Tesa Corbella, Ana Jiménez,
Joan Viñas i Anna 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
al correu, pots
→ Per rebre el
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
en aquesta altra adreça:
al
http://eepurl.com/dpcvsz
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ACOLLIR-TE
«Quan un immigrant vingui a instal·lar-se al costat vostre, en el vostre país,
no l'exploteu. Al contrari, considereu-lo com un nadiu, com un de vosaltres.
Estima'l com a tu mateix, que també vosaltres vau ser immigrants en el país
d'Egipte.» Lv 19, 33-34
Hi ha històries que tenen un desenllaç feliç
i convé explicar-les perquè ens obren la
manera de pensar, de fer i ser. Una d’elles
podria ser la història del Malic, que després
de recollir tot el que la seva família i els seus
li van donar va emprendre tota una odissea
plena d’obstacles. Del Malic us podria narrar
la crua història del seu viatge, de les tanques
i els mars que va haver de travessar i de les
portes tancades, tan altes com murs, que
s’ha trobat entre nosaltres.
Però quedem-nos en la part bonica
d’aquest relat, la que parla d’unes dones religioses que el van saber introduir a una terra
on la llengua, la cultura, els costums i els
gustos eren diferents per a ell. Aquella primera acollida, aquella primera porta oberta,
va ser un bàlsam de serenor després de nits
sense saber dormir. Sense aquestes dones a
peu de carrer no hagués pogut saltar al lloc
on ara treballa. Aquella família que ella és
voluntària de Càritas i tenen una empresa li
van fer el primer contracte. Sí, en Malic va
estar un temps aprenent l’ofici. Els primers
mesos va estar vivint amb una família que
venen a missa i això, a part d’ajudar-lo a fer
una mica de bossa, el va acabar d'ajudar a
situar-se.
La història és real, parla del somriure
ample del Malic, d’un jove que va poder trobar una comunitat bona de religioses i d’un
equip de voluntàries de Càritas. Unes dones
que el van mirar com és, com un germà i no
com una amenaça. Parla de la persona que li
va poder fer el contracte i de les famílies que

l’han acollit, que el van veure com germà i
no com un pobre. En definitiva, parla d’una
comunitat ampla que acull que és capaç de
veure en l’altre el rostre d’un germà i no com
un beneficiari.
La història ens agrada perquè és Evangeli
pur: «Vaig ser foraster i em vau acollir» (Mt
25,35). I ens permet trobar Déu en el germà
que acollim: «Qui no estima el seu germà,
que veu, no pot estimar Déu, que no veu»
(1 Jn 4,20).
En la història hi ha un paper per cadascú
de nosaltres i és un conte que hem de repetir,
perquè malauradament, de Malics, n’hi ha
molts entre nosaltres. Com diu el Papa Francesc: “Anhelo que en aquesta època que ens
toca viure, reconeixent la dignitat de cada
persona humana, puguem fer renéixer entre
tots un desig mundial de germanor. Entre
tots: «Vet aquí un bonic secret per somiar
i fer de la nostra vida una bella aventura.
Ningú no pot afrontar la vida aïlladament.
[...] Cal una comunitat que ens sostingui,
que ens ajudi i en la qual ens ajudem els uns
als altres a mirar endavant. Que n’és d’important somiar junts! [...]” [n. 8 Frateli Tutti]
Tant de bo que el somni de l’acollida, ple
de gratuïtat, sigui un somni compartit per
totes i tots, perquè com diu el mateix Papa:
“on ens salvem tots o no se salva ningú”.
P. Roger Torres, rector

PÀG. 4

EQUIP DE
CONFIRMACIÓ

L'ACOLLIDA QUE ENS PORTA
MÉS A PROP DEL REGNE DE DÉU
Si us apropeu a la parròquia un divendres
tarda, aproximadament cap a les 16.30, podreu veure més d’una vintena d’adolescents
esperant per entrar a Sant Ignasi. Podria semblar que s’han trobat de casualitat o potser
un miratge d’altres èpoques en les quals
una parròquia era un lloc de trobada juvenil. Però no, es troben convocats i esperant
amb ganes el començament de l’activitat de
confirmació.
Des de l’inici del curs escolar hem reprès
la catequesi de confirmació amb noies i nois
del col·legi Claver i de la comunitat de joves
MAG+S Lleida tot i tenir clar que seria un any
una mica complicat de gestionar l’activitat:
es van apuntar moltes més persones de les
que ens esperàvem ens va fer replantejar
l’organització de grups i la recerca de nous
catequistes (tant de bo totes les complicacions fossin com aquesta!); vam readaptar
les necessitats d’espais i les dinàmiques per
tal d’adaptar-les a la realitat pandèmica; i,
com no, també vam haver de descobrir allò
d’evangelitzar a través de videotrucades al
llarg de molts divendres.
En tot cas, l’equip de catequistes vam descobrir que realment l’Esperit parla de moltes
maneres i que desperta la creativitat ja que,
malgrat tot, hem aconseguit avançar amb les
trobades gràcies a la predisposició i l’alegria
dels nois i les noies. Unes trobades que hem
volgut que giressin al voltant del concepte
de Regne de Déu i la nostra aportació perquè
sigui una realitat avui i aquí.

→ Visita del grup
de Confirmació a la
Botigueta d'Arrels.

Així doncs, hem descobert quina era
l’estructura social en l’època de Jesús i com
segueix vigent avui en dia amb altres noms.
Realment, el concepte saduceus ens queda
molt lluny, però potser ens resulta més fàcil
si parlem d’aquelles persones amb càrrecs
públics importants que són inflexibles amb
el patiment de la gent perquè s’ha de mantenir la llei. La descoberta de la societat de
fa dos mil·lennis ens va fer veure com les
necessitats humanes no han canviat gaire
al llarg de la Història i que la construcció
d’aquest Regne passa per donar-hi una resposta oberta i desinteressada. Per aquest
motiu, tot passant per l’organització de les
primeres comunitats cristianes, descobrim
com s’estructura la comunitat de la parròquia
de Sant Ignasi de Loiola i què fa per aprendre
a tenir el cor més obert.
La descoberta de la necessitat de tenir una
actitud d’acollida i estima cap a l’altre ens ha
portat a ficar el nostre granet de sorra al servei de refugi a temporers que la comunitat
parroquial porta dos anys fent i, tot responent a la demanda de mobilitzar-nos i fer allò
que estigués en les nostres mans, hem estat
organitzant el primer pis per tal de deixar-lo
el més acollidor i endreçat possible.
Així doncs, som testimonis de què el
Regne de Déu és possible, i nosaltres, amb
l'acollida, en volem formar part.
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OBRINT PORTES
A L’HOSPITALITAT
→

PÀG. 6

L’hospitalitat és un dels eixos d’intervenció de
la Companyia de Jesús, el propòsit d’aquest eix
és l’atenció i acollida de les persones migrants,
aquest es pot implementar de diferents maneres
en funció de les necessitats detectades a cada
territori.
A Lleida, des de la Parròquia de Sant Ignasi ja
feia anys que s’estava posant a la pràctica sense
haver-li donat aquest nom: Diferents grups de
persones dedicaven el seu temps a acompanyar
i a atendre de diferents maneres a persones i
famílies migrants: unes classes d’alfabetització
i de coneixement de l’entorn social i cultural de
la ciutat de Lleida, uns grups d’atenció i acompanyament de persones nouvingudes, un esplai
per a infants en un barri amb un gran nombre de
famílies immigrades, etc.
Com que l’atenció a aquestes persones molt
sovint va de la mà de tràmits burocràtics, gestions administratives, coordinacions amb entitats
socials,... l’any 2018, des d’Arrels Sant Ignasi juntament amb la Fundació Amics del Claver, es va
apostar per incloure l’eix d’hospitalitat com un
dels projectes socials d’Arrels.
D’aquesta manera els diferents grups de persones voluntàries poden disposar del suport d’una
entitat del sector social que els recolza en la
seva tasca a través d’una persona tècnica.
Durant aquests anys s’ha procurat millorar la qualitat en l’atenció a les persones, consolidar i ampliar alguns dels projectes, donar suport als equips
de voluntariat en la coordinació amb les entitats i
serveis socials de la ciutat i, aquest any 2021, s’ha
engegat un projecte d’acollida en família.
Tot això no tindria sentit de ser sense la dedicació de totes aquestes persones que, altruistament, han obert les seves portes per ser una
societat d’acollida.

→ L'Emilio i la Tesa,
amb el Mohamed,
a casa seva
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Som hospitalaris? Som
família d'acollida
EMILIO REIMAT I TESA CORBELLA
Ja fa temps que el tema dels migrants el vivim molt d’aprop. Fa quatre anys vam sentir
la necessitat de participar en la manifestació
“Volem acollir”, convocada a Barcelona per
Casa Nostra Casa Vostra, i érem dels que
dèiem que volíem acollir a casa nostra perquè així ho sentíem. Sensibilitzats pel tema
participàvem i col·laboràvem en diferents
activitats, però els darrers temps la realitat
dels temporers a Lleida, les vivències de
la nostra filla a Nador,... ens van fer sentir
tocats quan ens van presentar el Projecte
“Hospitalaris” a Lleida.
11 de MARÇ.- Avui ha arribat el dia i us
confessem que estem il·lusionats i un xic
inquiets perquè, sabrem acollir en família? Serem realment “hospitalaris”? A més
a més, som en temps de Covid i això ens
ha fet pensar si aquest era el moment més
adequat; però, quan és “el moment adequat”
I, adequat per a qui?
Ens ho plantegem viure des de l’agraïment, per tant com hem rebut. Sempre hem
pensat que som uns afortunats per haver
nascut en el lloc que hem nascut, perquè...
com estaríem ara mateix si les nostres arrels

PÀG. 7

estiguessin en aquests països d’on venen els
Mohameds, Mousas,... Quins privilegis ens
ha donat la vida!!
Volem viure l’acolliment des del respecte, la proximitat i l’empatia. Senyor, sabrem
fer-ho? Quins nervis!! Sabem que comptarem amb l’ajut de la Comunitat de Sant Ignasi
i això ens fa més forts.
30 d’ABRIL.- Fa set setmanes que la
nostra família va créixer i diem “créixer”
perquè l’experiència ens ha fet guanyar a
tots, a nosaltres com a parella i als fills que
participen en moments puntuals perquè ja
no són a casa. Creiem que la vivència/l’experiència d’”hospitalaris” és una experiència
de vulnerabilitat, ja que posa en evidència
els nostres límits i capacitats. És una trobada
personal que ens ajuda a reorganitzar les
nostres vides, a desinstal·lar-nos i acomodar els nostres temps i les nostres activitats,
intentant ser propers i cuidant de Mohamed,
procurant cobrir les seves necessitats bàsiques i, sobretot, en un ambient de família.
De vegades ens hem sentit novament com
a pares d’un adolescent, intentant acompanyar-lo en els seus neguits, explicant-li com
són les coses en aquesta societat nostra tan
competitiva i complexa, acompanyant-lo
també en les seves decisions, com ho faríem
amb un fill nostre.

→
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I ho vivim des de la tolerància, ja que la
convivència requereix saber tolerar a l’altre
que ara ha arribat a casa nostra i té altres
costums. Ve amb la seva “motxilla” plena de
vivències que, com no podia ser d’una altra
manera, volem respectar. Fins i tot, és d’una
altra religió. I així sorgeixen converses molt
interessants que ens fan buscar la manera
d’explicar a l’altre com és la teva relació amb
Déu i escoltar com és la seva, sobretot ara
que ha estat vivint el Ramadà.
Ja ho veieu: compartim vida, els moments bons i no tan bons amb Mohamed,
que no ho té fàcil. I ell, què és molt agraït,
ens torna un somriure ple d’alegria que es
contagia.
Encara ens queda camí per recórrer
junts. Gràcies, Mohamed per entrar en la
nostra família.

Acolliment amb el
voluntariat d’alfabetització
ANA JIMÉNEZ I JOAN VIÑAS

↓ L'Entrega de diplomes a
les persones participants
del curs d'alfabetització

Molt il·lusionats, contents, però amb certa
por de no saber-ho fer bé, l’Ana i jo vam
contestar afirmativament a la petició del
P. Ramon Ribas de la necessitat de més voluntaris per les classes d’alfabetització que
imparteix la parròquia a immigrants adults
des de fa anys. La Covid19 no havia d’aturar
les activitats d’acollida i d’assistència als
necessitats de la comunitat parroquial. Vam
assumir, sense problemes, el mínim risc de
contagi, com ja ens comprometíem en el
document que vam signar a portar mascareta FFP2 i seguir les normes de protecció.
Sabem que el risc “0” no existeix en la vida.

Ens trobem amb unes 10 dones i uns pocs
homes, totes de religió musulmana, que
venen amb moltes ganes d’aprendre. Ben
aviat sorgeix una relació d’amistat. Se’ls nota
contentes; s’ho passen bé a classe. S’estableix
una complicitat entre elles i ells i nosaltres
dos molt bona.
Les que en saben més tenen la paciència
d’aguantar sense protestar i ajuden a les que
en saben menys. Tenim algun alumne que
ve de l’alberg, el James, amb moltes ganes
d’aprendre; ens preocupa que no tingui casa.
Dos alumnes treballen i traspuen estar contents amb el que fan i amb l’entorn on viuen,
especialment el Karim, que ve a classes després de treballar tota la nit enfilat en postes
d’electricitat, reparant-los. Les dones estan
contentes amb les tasques domèstiques,
tenint cura del marit i dels fills. Alguna,
la Yamna, ja pateix l’adolescència d’un fill
seu, igual que ens passava a nosaltres. Són
interessants les seves explicacions.
Nosaltres ens ho passem molt bé i sortim
contents i agraïts de la bona acollida que els
alumnes ens fan. Aprenem de la seva cultura i religió quan els fem parlar en castellà,
que a la majoria els costa molt. És admirable
el sacrifici que els representa complir el
ramadà, i en canvi, ho fan contentes. Tota
una lliçó per nosaltres, que vivim massa
acomodats.
Procurem també aprofitar per donar-los
una mica de cultura general, que agraeixen i
ens permet encetar un difícil diàleg pel poc
que en saben. Que difícil ha de ser aprendre,
no sols una nova llengua d’adults, —fins aquí
ho podem comprendre nosaltres— sinó a
sobre amb unes lletres i signes totalment
diferents dels aràbics, i a més començant a
escriure al revés! Alguns no han anat mai al
col·legi del seu país i comencen a aprendre
a llegir i escriure.
Creiem que han après una mica de llengua espanyola, encara que els manca molt
i ens agradaria haver sabut ensenyar-los
més ràpid.
Aquesta activitat parroquial, que arriba a
molts immigrants, —doncs són centenars les
persones apuntades, i que, per culpa del covid19, s’ha hagut de limitar el nombre aquest
any, és un exemple de parròquia oberta,
missionera, hospitalària. Un bon nombre
de voluntàries i voluntaris fan aquesta tasca,
Nosaltres estem agraïts en poder col·laborar.
És més el que rebem del que aportem.
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MARTA TREPAT: “MÉS ESCOLTAR
I MENYS BATALLETES”
“Com a psicòloga portes la impotència agafada d’una mà i la paciència agafada de l’altra”.
Així defineix la seva vocació Marta Trepat.
Fer camí amb els altres. Sensible i entusiasta,
contagia alegria sense deixar de tocar de peus
a terra. Psicòloga jubilada, no dubta a posar la
seva experiència al servei de la comunitat. És
com entén la vida cristiana: com un do que
cal agrair i que la porta a obrir-se als altres.

Li preguntem pel valor que posa l’Església en la gent gran. La comunitat de creients,
els té en compte? “L’Església no deixa de ser
un reflex de la societat, i a la societat no hi
ha una valoració de la gent gran: un cop et
jubiles, quedes a part”. I apunta també que
“igual passa a l’Església amb les dones: aquest
masclisme subliminal hi és contínuament,
perquè hi és a la societat”.

“Podem créixer sempre, amb vuitanta o
noranta anys”. Les xerrades són una eina per
parlar dels canvis que es viuen a partir dels 65
anys. “La vellesa és una etapa molt maca i tenim l’obligació d’aprofitar-la: tens més temps,
més disponibilitat i més experiència”, defensa.
Hi abordarà tant l’àmbit corporal, l’espiritual
com el de les relacions amb els altres.

La gent gran té necessitat de parlar, però
amb cautela. “Hem de parlar quan ens ho demanin, les batalletes em fan molta por”. Considera que cada persona i cada època és un món,
i que l’aprenentatge es fa des de la vida mateixa.

Subratlla la importància de “mirar cap al
futur, amb els anys o mesos que hi hagi, i viure al dia”. Considera que “cada dia és un regal
que cal aprofitar”. I que convé fer un treball
amb “eines que a vegades són agradables i que
a vegades són dures i doloroses, però molt
útils”. Assegura que “podem créixer sempre,
també amb vuitanta o noranta anys”.
El temps de pandèmia i de confinament
s’han viscut en alguns casos com una frustració. I en l’etapa de la vellesa i la jubilació, amb
doble càrrega: no poder sortir de casa o no
poder veure fills o nets. Però Trepat en fa una
altra lectura: “Trobo que va molt bé, estem
molt dispersos i disgregats, vivim molt de
cara enfora”. Convida a fer-se una pregunta:
“M’he de quedar a casa, sola, què puc fer?”
I la fe, com pot acompanyar aquesta etapa
vital? “L’Evangeli ho impregna tot, però has
d’estar en silenci”. Trepat alerta que “la televisió és un verí” i diu que és “horrorós allò
d’engegar-la a veure què fan”. I hi insisteix:
convé fer silenci per comprendre.
Per comprendre en aquest cas l’Evangeli.
Per a ella, “és un tractat de psicologia espiritual”. “Des del punt de vista psicològic l’Evangeli és fantàstic, és tan fi... aquesta manera de
dir les coses tan precisa...” Posa l’exemple de
la resurrecció: “Jesús s’apareix a Maria Magdalena i no el reconeix. Tampoc els deixebles
d’Emmaús. Si han estat tota la tarda parlant!
Què vol dir?”. Trepat assenyala la necessitat
de tenir certa calma per comprendre-les.

Així, parla d’educar els joves amb l’exemple: “Tal com ets, si no et queixes, si ets activa,
si ets optimista, si et fan il·lusió les coses”.
Defensa que la gent gran el que pot oferir és
capacitat d’escoltar: “Parlar poc, menys batalletes, i més escoltar, escoltar per aprendre”.
Trepat, que va participar al Concili Provincial Tarraconense, del que se n’han celebrat 25 anys, es mostra crítica amb aquell esdeveniment eclesial. “Va ser una experiència
decebedora”. Malgrat la trobada amb “persones maquíssimes”, considera que globalment
es va perdre una oportunitat pastoral.
Però l’Església no li fa perdre la fe. En absolut. “Deixem de votar perquè els polítics ens
deceben? Oi que no?” Per a ella “el model és
Jesús de Natzaret” i “amb tota la resta anem
fent amb una sabata i una espardenya”.
Un cop jubilada, i sense càrrega laboral, no
ha abandonat la seva vocació. “Cada dia faig
entre dues i quatre hores de treball professional; em sento útil i tinc molta experiència”.
I continua col·laborant com a voluntària a
Càritas i Arrels Sant Ignasi.
De fet, ha estat la psicòloga de capçalera
d’Arrels des que es va fundar el servei d’atenció a persones sense llar i la mateixa parròquia de Sant Ignasi, fent costat al Joan Suñol.
Sempre ha acompanyat els que acompanyen:
tècnics i voluntaris. “Acompanyo tothom que
m’ho demana”.
Marcos T. Orellana
(Fragment de l'article publicat a CatalunyaReligió)
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LA PARRÒQUIA
AL DIA
LA PARRÒQUIA
TORNA A OBRIR
LES PORTES A
LES PERSONES
TEMPORERES
El proper 1 de juny obrirà el recurs de
l’Ajuntament per a l’acollida de les persones temporeres, però ja fa setmanes
que la ciutat està rebent aquells qui
venen a treballar a la campanya de la
fruita. Arrels - Sant Ignasi, juntament
amb Càritas Diocesana de Lleida i la
Creu Roja, han repetit l’experiència de
l’any passat i habilitaran la parròquia
com a alberg. S’acolliran onze persones, i s’oferirà servei de pernoctació,
esmorzar, dutxes i consigna.

NEIX EL GRUP
ECOPARROQUIA

IGNATIUS500: TRET DE
SORTIDA A L'ANY IGNASIÀ

Aquestes darreres setmanes, s’ha consolidat el grup
d’EcoParròquia per a poder treballar la sostenibilitat de
la nostra comunitat. Conformat per sis persones, iniciem
un procés de reflexió en els diferents àmbits comunitaris
per poder-los transformar en canvis reals que tinguin
cura de de la casa comuna.

La catedral de Pamplona va acollir l'acte solemne d'inauguració de l'Any Ignasià, amb el qual commemorem 500 anys
de la conversió d'Ignasi. El Superior General de la Companyia de Jesús, el P. Arturo Sosa SJ va participar al llarg de la
setmana en diversos actes per marcar l'inici d'Ignatius500.

VOLS COL·LABORAR
AMB EL TRUC?
Com bé sabem, 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, tot
donant veu a les persones que en formem part. Si tens
alguna cosa a dir, vols expressar-te escrivint, dibuixant,
a través de la fotografia... El
també és Comunitat!

Durant aquest Any Ignasià que just ha començat tindrem
ocasió d'acudir als orígens d'aquesta conversió d'Íñigo,
tant a Loiola com a Manresa.Els moments centrals de l'Any
Ignasià són la missa d'obertura a Pamplona (20 maig 2021),
l'obertura de la porta santa de Manresa (31 juliol 2021), la data
en què rememorarem la canonització d'Ignasi, amb una
eucaristia a Roma presidida pel papa Francesc (12 de març
2022) i finalment, la clausura a Loiola (31 de juliol 2022).
A més, al llarg d'aquest any, la Companyia de Jesús i les
seves institucions duran a terme diverses activitats i projectes. Més informació a: https://ignatius500.org/ca/
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CELEBRACIÓ DE LA
FESTA DE LA LLUM
I EL PERDÓ
La darrera setmana d’abril, les nenes i nens
que s’estan preparant per a rebre la primera
comunió van fer la festa de la llum i el perdó.
Va ser una cerimònia íntima, amb les familiars
més properes en què van renovar les promeses
del baptisme i van celebrar el sagrament de la
reconciliació.
El diumenge 23 i el diumenge 30, a la parròquia de Sant Ignasi, rebran la primera comunió
en una festa ben bonica.

ANNA
KRUTTER

LA RECOMANACIÓ

FEM PASSES CONCRETES, FERMES, CAP UN CANVI DE CONSUM?
Aquí teniu un seguit de recursos per formar-nos i
prendre petits compromisos. Som conscients que
cada cop que comprem o contractem alguna cosa
(menjar, roba, electricitat, assegurances...) ajudem
o deixem d’ajudar a que el Regne de Déu creixi?
Jesús i la seva colla... a quines botigues comprarien,
què comprarien, on tindrien els diners i la companyia
elèctrica?
El Papa Francesc ens convidava a “Laudato Si” a
fomentar l’economia circular i a tenir un estil de vida
i consum responsables. Què vol dir això? Ens hi
posem?
Per saber-ne més, escaneja'm:
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El Moussa és de Mali. Quan
era ben jove, va sortir del seu
poble natal i, després d’una
llarga odissea, que el va dur
per Algèria, Marroc, el sud
d’Espanya, arriba a Alcarràs.
Buscant un lloc on viure, acaba
fent cap a la comunitat de
Jesuïtes, on va viure i conviure
durant un any.

AMB MOUSSA

→ Com arribes a Alcarràs?
Vaig arribar a l’estació d’autobusos
de Lleida: no coneixia res. Uns africans em recomanen Alcarràs, que
trobaria feina al camp i vaig decidir
anar-me-n’hi.
→ Però no coneixies res, ni ningú...
No. Hi havia un assentament molt
gran a la vora del riu amb molts africans.
Vaig quedar-m’hi. La gent es guanyava
la vida plegant caragols i venent-los, i
jo també ho vaig fer. Allà vaig conèixer
la gent de Càritas: venien, ens ajudaven
amb menjar, ens rentaven la roba, ens
convidaven a esmorzar al local de Càritas… i vaig conèixer a la Maria Dolores.
→ La Maria Dolores de la comunitat
de les jesuïtines…
Sí, va ser-ho tot per mi, en aquell
moment. Després de dos anys de viure
a l’assentament, ens van portar a Torres
de Segre i vaig viure al pis que hi tenia
Càritas. Vaig ser-hi dos anys, no tenia
papers, no entenia l’idioma, no tenia
feina. Ens hi vam empadronar i vaig
aconseguir tenir targeta sanitària. Seguia amb els caragols i, després, també
me n’anava a fer la campanya de l’oliva
a Jaén i la taronja a València i tornava
a Alcarràs.

→ Com arribes a la comunitat dels
Jesuïtes de Lleida?
La Maria Dolores em va dir que
parlaria amb ells per veure si podia
anar-hi a viure. Havia de ser provisional, uns mesos fins que trobés pis,
però ningú em llogava res i m’hi vaig
acabar quedant un any. Mentre era allà
vaig començar a treballar amb contracte, vaig aconseguir els papers. Jo
volia anar-me’n, trobar una habitació,
però no és gens de fàcil. Al final em
van llogar una habitació a casa d’un
company de Gàmbia on també estic
molt a gust.
→ Com va ser aquest any de
convivència?
Molt bonic. Amb els Jesuïtes vaig
aprendre el respecte: ells em respectaven a mi i jo, penso, que a ells també.
Mai em van mirar el color, la religió, la
cultura… em van acollir com un més.
Ni sabia que eren religiosos, al començament. Jo soc musulmà, ells són
cristians i l’experiència va ser inoblidable. Jo no em pensava que cristians i
musulmans podien arribar a conviure
d’aquesta manera: m’ho van respectar
absolutament tot.

“PODEU PENSAR QUE
SÓN DIFERENTS, PERÒ LA HUMANITAT
ACULL A LES PERSONES”

→ També va ser en aquest període
en què vas tornar a Mali.
Sí, feia quinze anys que no hi anava.
Quinze anys que no veia a la família.
Havia sortit de casa menor i quan vaig
tornar, molta gent ja no hi era. També molta gent no em coneixia! A Mali
no tindran molt, però el que tenen ho
comparteixen.
→ Amb què et quedaries de tota
l’experiència?
Viure amb els Jesuïtes ha estat una
de les experiències més boniques que
he tingut aquí. Em van fer un més.
Després de marxar, l’Alexis em va dir
“Sempre que vulguis, tens la porta
oberta” i he tornat molts cops. Els caps
de setmana hi anava a menjar xocolata,
que m’agrada molt! I, després, amb què
tot és culpa de la Maria Dolores, que
és la meva padrina, la meva mare, la
meva germana, tieta, esposa… tot! Va
fer que jo conegués a la gent, tingués
feina, papers…
→ I ara?
Ara quan vaig amb els amics els
dic “la gent que no coneixeu els cristians podeu pensar que són blancs i
diferents, però la humanitat acull a
les persones. A mi em van acollir com
un més”. I aquests dies, perquè la Covid no m’ho permet, que, sinó, cada
setmana seguiria anant-hi a menjar
xocolata!!

