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DE LA PARRÒQUIA  
SANT IGNASI DE  
LOIOLA DE LLEIDA
NADAL 2021

ARRIBA EL NADAL: ÈPOCA DE LLUM. SERÀ UN NADAL, DE 
NOU, ATÍPIC ON SEGURAMENT HI HAURÀ MÉS DISTÀNCIA 
FÍSICA. PERÒ ENS SENTIREM A PROP COM A COMUNITAT! 

COMUNITAT ENFORA. COMUNITAT DE COMUNITATS. 
COMUNITAT EN XARXA: AMB QUI GENEREM SINERGIES? 
SOM GOTA D’AIGUA QUE, SUMANT-SE, FA OCEÀ I GRA  
DE SORRA QUE, SUMANT-SE, FA DESERT.
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DISSABTE 15 DE GENER 

→ de 10:00h a 13:30h / Parròquia 

ASSEMBLEA PARROQUIAL

DIUMENGRE 16 DE GENER 

→ 12:30h / Parròquia 

MISSA DIA DE LA PARRÒQUIA

MISSES DE NADAL I REIS

24 DE DESEMBRE 

→ 16:30h / Missa del Pollet

→ 24:00h / Missa del Gall 

25 DE DESEMBRE 

→ 10:00h / 12:30h / 20:30h

26 DE DESEMBRE 

→ 10:00h / 12:30h / 20:30h

1 DE GENER 

→ 10:00h / 12:30h / 20:30h

2 DE GENER 

→ 10:00h / 12:30h / 20:30h

6 DE GENER 

→ 10:00h / 12:30h / 20:30h

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: Maria Franquesa 
Col·laboren: P. Roger Torres, Equip 
Ecoparròquies, Mateo Aventín, 
Equip Catequesi Especial, Grups 
Parroquials

L’ACTUALITAT  
EN 4 TUITS 

COORDINADORA D’ONGD LLEIDA  
@CoordONGDLleida

💡 Avui el preu de la llum marca  
un nou rècord històric. 

🔴 Ens concentrem a #Lleida en rebuig 
a la pujada del preu de la llum i per 
combatre la pobresa energètica. 

⏩ L’energia ha d’estar al servei de les 
persones. Reclamem mesures urgents 
a les administracions. Ja n’hi ha prou! 

JESUÏTES CATALUNYA  
@jesuitescat

“Avui ens fixarem especialment en 
Maria. Ella va fer possible que avui Jesús 

estigui al nostre costat”. Proposta de 
l’equip de pastoral de @JesuitesEdu  

per al quart diumenge d’Advent.  
www.youtube.com/

watch?v=aieeZCLLx-8

JÚLIA FERNANDEZ  
@juliafmesalles

I que imprescindible és la gent  
que t’estima.

ARES MATEUS 
@ieiesmat

Nota mental: que no se m’oblidi mai 
la sort que he tingut de formar part 

d’aquest esplai 💚💛🧡

AGENDA 
DESEMBRE/GENER

HORARI  
PARROQUIAL

COMUNICACIÓ  
I XARXES

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".

SECRETARIA 
→ Informació, acollides... 
De dimarts 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.

ATENCIÓ PERSONALITZADA 
→ Cal concertar visita amb  
el P. Ramon Ribas o el P. Roger Torres. 
Dilluns a divendres de 18:00 a 20:45h.

MISSA DIUMENGES I FESTIUS 
10:00h. (castellà), 12:30h. i 20:30h.

MISSA FAMILIAR DISSABTES 
19:30h.

MISSA FEINERS (DIMARTS A DIVENDRES) 
20:00h.

LLOC WEB   
→ www.stignasi-lleida.org

CORREU DE SECRETARIA    
→ secretaria@stignasi-lleida.org

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.

També et pots inscriure directament  
al  en aquesta altra adreça: 
http://eepurl.com/dpcvsz
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EDITORIAL HIMNE A L’ALEGRIA

Amb to progressiu com si s’anés despertant 
a la vida tota una creació comença la 9a 
simfonia de Beethoven. Poc a poc, amb un 
to neutre fins que, de cop, amb un acord 
de re menor, un esclat ens porta al mo-
ment on la vida irromp. Del salt tràgic de 
la vida es passa als vents que narren l’altre 
costat de tot viure, la part més amable. El 
segon moviment de la simfonia ens porta 
a un temps alegre, amb un to vital. L’adagi 
del tercer moviment parla d’un temps de 
transformació interior. Un moment que 
convida a transitar en clau de recés. I final-
ment, el quart moviment ens porta a la part 
àlgida de la simfonia. Els acords coneguts 
per totes i tots venen com en rondalla, de 
lluny estant o com de molt endins de la 
terra. La veu humana apareix en aquest 
darrer moviment, com si calgués poder 
dir alguna cosa que amb l’instrument sol 
no hem pogut transmetre.

Potser l’Advent el podríem viure en 
aquesta clau progressiva, a l’espera del gran 
esclat de l’Alegria del NADAL. Un Advent 
que ens convidi, com el llarg adagi del ter-
cer moviment a fer un transit per la nostra 
vida i la vida del món; Contemplant els 

propis llocs d’ombra que esperen aquest 
esclat de llum i fent-nos solidaris al llocs 
de nit que viuen tantes persones; I estar 
atents, de veure que l’esclat de l’Alegria és 
a punt d’irrompre i que ja es present en la 
tremolor greu dels baixos. Aquesta Alegria 
que anhelem és la que ja habita a la Terra 
en diferents indrets i que es vol trobar en 
un gran cant coral. Perquè l’alegria a que 
estem cridats a viure i portar l’hem de dur 
com una coral, en comunitat.

Avivem el desig d’anar arribant a aquest 
NADAL de forma progressiva a mesura que 
anem encenent la corona de les quatre ve-
les.  Som convidats a anar descobrint on 
neix la veu d’aquest Déu que ha volgut par-
ticipar de la nostra humanitat. I que tots els 
moments d’encontre que viurem aquest 
NADAL siguin un cant a l’Alegria de sa-
ber-nos habitats per Déu. 

Agraïm al Josep Mallol les seves classes ma-
gistrals de música que ha ofert aquests dies. 

 
P. Roger Torres, rector
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MAG+S LLEIDA

VIURE EN  
L’ESPERA(NÇA)

Per a les que ens fem dir seguidores de 
Jesús l’advent és un temps de preparació. 
Un temps d’espera que té molt de promesa, 
un camí cap a una llum que ha de venir a 
espolsar-nos totes les nostres foscors. 

I això d’esperar, a mi que no m’agrada 
gaire, em genera múltiples interrogants: 

I jo, a qui espero?, amb qui?, com ho faig?, 
quin sentit té a la meva vida? 

M’alegra adonar-me que l’espera és 
quietud i em convida a conèixer-me més 
a mi mateix. És alhora renúncia i regal, és 
també promesa i penyora. Reconec en 
aquesta espera una oportunitat en forma 
d’espai i temps per reconciliar-me amb la 
meva fragilitat latent i el meu irrenunciable 
desig d’anar més enllà. L’espera esdevé, per 
aquest motiu, una actitud profundament 
revolucionària en els temps que vivim. 

I en aquest camí, tota una comunitat 
que s’atura. Per respirar, per cuidar-se i 
per fluir de forma conjunta avivant la fla-
ma que ens aplega, sabent-nos afortunades 
seguint aquest estel, trobant aquest tresor i 
responent amb un “sí” entusiasta a la crida. 
Una comunitat que viu, sent i expresa en 
clau d’un amor que batega fort dins nos-
tre, capaç de convertir el regne del gel en 
un autèntic t’estimoni de foc que crema i 
acarona l’ànima.   

D’alguna forma, esperar em fa entendre 
quant de veritable hi ha en aquest anhel, 
quant important és que alguna cosa neixi 
de nou dins meu i al meu voltant. Esperar 
és, en definitiva, abandonar-me a viure en 
l’esperança. 

 
Mateo Aventín

Sovint necessitem temps per estudiar o 
descansar: Un Fluir és un recés que es 
proposa des de MAGIS Lleida i que ja va 
per la seva 6a edició! Es tracta d’un recés no 
dirigit que et regala temps per a tu. Són uns 

dies per baixar les revolucions i dedicar un 
temps de qualitat per estudiar, descansar, 
pregar, fer caliu... en definitiva, un temps 
per “fluir” en comunitat en un entorn privi-
legiat: l’escola Claver de Raïmat (Lleida).
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Fem de la nostra vida una tasca incansable i esperançada per anivellar la terra on el Senyor es pugui fer present cada dia i tota la humanitat, engala-nada amb el mantell i la diadema de l’Etern, ho celebrem en lloança agraïda.

E. Espiritualitat Ignasiana

Des del grup de Litúrgia preguem i treballem per 
aconseguir que les nostres celebracions ajudin a 
tots a assumir que som Comunitat i així, poder tots 
plegats millorar la realitat del nostre entorn.
Preguem perquè tots els que assistim a les eucaris-
ties siguem part activa en les nostres celebracions.

Litúrgia

“Oh sublim humilitat, oh humil sublimitat!

Contempleu, germans, la humilitat de Déu  

i vesseu davant d’Ell els vostres cors...

Res de res no us quedeu per a vosaltres mateixos,  

a fique tots sencers us aculli Aquell qui tot sencer  

se us dona!” (Francesc d’Assís)

BON NADAL!

Pastoral de la Salut

→

Hem començat l’escola de llen-gües per immigrants. Va ser la idea d’ajudar el tercer món que trobem entre nosaltres la que va inspirar-nos per iniciar aquest projecte.  Ja portem nou anys. No sol·lucionem tots els seus proble-mes, però és un gest d’amistat i d’acollida. El que ens dol és que no podem acollir tots els que ens ho demanen, i deixem una llarga cua de llista d’espera.
Des de Lesbos, el Papa Francesc ens diu: No deixem que el Mare Nostrum es converteixi en un desolador “mare mortuum. Aturem aquest naufragi de civilització”.

Grup de Tercer Món

La Teresa, a la seva edat, continua animant la 

coral de la missa de 10, tocant el piano, l’harmo-

nium i el Concert d’Aranjuez, del Maestro Rodrigo 

i tot el que faci falta. Gràcies Teresa i tots els par-

ticipants de la coral 10, P. Pere Terrades, inclòs.

Missa de 10

Des d’Arrels Sant Ignasi ens agrada pensar que tothom pot tenir un lloc per viure, per compartir espais, reflexions i estimació... perquè estem convençuts que això ens fa més persona, ens engrandeix la dignitat i ens fa més humans.Aquest és el nostre somni, el nostre interès i dedicació: aconseguir que no hi hagi ningú sense llar!

Arrels Sant Ignasi

Volem invitar-vos a renovar, a tornar 

a començar el camí d’esperança, 

alegria i estimació en aquest temps 

de pandèmia actual. Malgrat les dis-

tàncies, els aïllaments, les sessions 

telemàtiques i la manca d’abraçades 

físiques hem pogut retrobar-nos pre-

sencialment per compartir les mira-

des, rialles i el missatge de Jesús. 

Desitgem que aquest NADAL sigui 

una espurna de llum, d’amor, de 

records per compartir, estimar i sen-

tir-nos plens d’il·lusió per l’arribada 

de l’Infant Jesús!!

Catequesi Especial

Desitjos de Nadal
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Per aquest Nadal, dies de més des-peses, i amb més temps per pensar, proposem veure com ressonen, en clau d’espiritualitat ecològica, algu-nes frases de la Encíclica Laudato Si´. El Papa Francesc diu:
“L’educació serà ineficaç, i els seus esforços seran estèrils, si no procura també difondre un nou paradigma pel que fa a l’ésser humà, la vida, la societat i la relació amb la natura. Si no seguirà avançant el paradigma consumista que es transmet pels mitjans de comunicació i a través d’eficaços engranatges del mercat”

Link: https://youtu.be/xmNdMZLW29Y

E. Ecoparròquies

Hem vist un estel, atreveix-te a seguir-lo.

Amb aquesta frase, els infants de la catequesi 

ens hem iniciat a l’advent. Hem vist l’estel, com 

brilla a la botigueta d’arrels i com les volun-

tàries i voluntaris reparteixen llum i menjar als 

qui més ho necessiten. Ens hem endinsat a la 

capella del Peu del Romeu, per conèixer més 

de prop el sentit dels pessebres. I tots junts 

hem pregat a la missa d’infants per seguir el 

camí de Maria que s’atreveix a dir que Sí.

Catequesis d’infants

Res ni ningú podrà abatre els dos motius 

principals que consoliden el temps 

d’Advent. Aquest any també, l’amor i 

l’esperança, bateguen arreu malgrat 

la incertesa tan gran que encara viu el 

món. Hem de palesar-los en els que ens 

envolten i allà on siguem, per acollir ben 

aviat al Fill de Déu. Tot és diferent i nom-

broses situacions han canviat, però Déu, 

en aquests moments, tenint en compte 

la seva extrema senzillesa, es fa més 

visible i més “gran” que mai.

Grup de Creixement

“Després de molts dies de desert trobar-nos va ser un petit oasi. Ens hem donat 
ànims uns als altres per retrobar el sentit de les nostres trobades.Tot i tenir les nostres mancances ho vivim com a molt bo en les nostres vides 
poder reflexionar junts ,escoltar-nos i compartir el que es cou per dintre nostre, 
ens ajuda a veure connectada la nostra vida amb la de Déu i sentir-nos comunitat.
En aquests dies de Nadal preguem perquè en el nostre dia a dia ens sentim units 
a Déu, siguem més coherents entre el que pensem , diem i vivim i s’enforteixen 
els llaços que ens uneixen.Preguem també perquè en la nostre vida ens comprometem pels grans reptes 
que tenim plantejats com a societat: la cura del planeta , l’acollida a les persones 
que venen buscant una vida millor, una societat justa i solidària.”

Revisió de VidaLa llum del Crist va fer que Sant Ignasi fa 

500 anys canvies la seva vida.

Que aquesta mateixa llum ens ajudi a estar 

presents i actuar davant els reptes que el 

nostre mon ens planteja.

Aquest curs, les CVX catalanes, estem cri-

dades a fer un discerniment sobre l’Hospi-

talitat per anar concretant la nostra missio 

comunitaria.
Que aquest Nadal, la contemplacio del Crist 

encarnat que neix en mig de tots nosaltres 

ens guii i il.lumini a tots nosaltres.

CVX-Xavier
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Des del grup volem fer arribar a la Comuni-
tat Parroquial un ressò de la nostra activitat 
en aquest temps de pandèmia actual.

El curs passat vam fer totes les trobades 
telemàticament i, respectant sempre els 
grups bombolla de la Residència AREMI 
perquè entre ells no es podien barrejar. Al 
mateix temps, s’hi  unien al grup els nois i 
noies que viuen a casa seva amb la dificultat 
que, això suposava de  la comunicació entre 
ells però, contents perquè almenys no vam 
perdre el contacte. Vam intentar transmetre 
a través de la pantalla virtual el missatge viu 
de Jesús i, alhora la nostra estimació.

Aquest curs fem les sessions de cate-
quesi presencialment però, com que ells 
no es poden desplaçar a la parròquia per 
tal d’evitar barrejar els grups-bombolla en 
el transport, ens hem  desplaçat nosaltres, 
els catequistes, a la Residència AREMI, així 
com els nois/es que viuen a casa seva i que 
els poden portar els seus pares.

Fem les sessions com abans de la pan-
dèmia cada quinze dies, sempre separats 
per grups bombolla, mantenint la distàn-
cia i evitant el contacte físic, cosa que ens 
suposa un esforç mutu ja que els nois i 

noies necessiten notar l’escalf humà directe, 
a més de transmetre tot el nostre afecte a 
través de la mirada, el to de veu, la rialla i 
la proximitat per comunicar el missatge 
d’estimació de Jesús envers ells!!

D’ells rebem molt, veiem els valents 
i fantàstics que són, acceptant la situació 
actual amb alegria. Malgrat totes les difi-
cultats, i els diversos aïllaments que han 
de fer sovint, com han hagut d’adaptar-se 
a la nova manera de viure!! Quina lliçó de 
vida ens ensenyen!!

El nostre desig i la nostra pregària és 
perquè tots nosaltres sapiguem viure cada 
moment guiats per la LLUM de L’ESTEL DE 
NADAL que ens anuncia el naixement de 
Jesús!!  

 
Equip de Catequesi Especial

DES DE  
L’INTERIOR

CATEQUESI ESPECIAL  
EN TEMPS DE PANDÈMIA
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VETLLA DE NADAL A LA 
PARRÒQUIA DE SANT PAU

LES FAMÍLIES DE L’ESPLAI 
PORTEN EL PESSEBRE

LA PARRÒQUIA  
AL DIA

Des de la Delegació de Joves i els esplais de MCECC - Lleida, 
com cada any, es va organitzar la celebració de la Vetlla de Nadal. 
Com els darrers anys, va tenir lloc a la parròquia de Sant Pau, si-
tuada al barri de la Mariola. En aquesta celebració es va preparar 
l’arribada de Jesús i es va escampar la llum de Betlem perquè 
arribi a tots els racons del món, també als de la nostra ciutat. 

Diumenge 12 de desembre també hi va haver esplai, com-
partint infants, joves, famílies, monitors i monitores d’una 
excursió conjunta al Santuari de Salgar (Foradada). La tra-
dicional Portada del Pessebre és una sortida a la natura, per 
celebrar i compartir en comunitat l’arribada de l’Advent i 
el Nadal.  

EN RECORD  
DE LES PERSONES 

SENSE LLAR
El record del Joan Suñol va tornar a inundar 
la parròquia el mes passat. El dia 18 de no-
vembre es va fer l’eucaristia en record per 
a totes les persones que acompanyaven des 

d’Arrels- Sant Ignasi i que ens han deixat 
darrerament. 

Va ser una celebració ben emotiva per re-
cordar les persones que, dia rere dia, queden 
invisibilitzades als nostres barris i pobles i 
que, mentre realitzem una tasca d’acollida i 
humanització, també cal denunciar la situa-
ció precària en què viuen i reivindicar que 
no hi ha d’haver ningú que no tingui llar. 

“AMOR QUE CREMA”  
ARRIBA A LLEIDA

El passat 16 de novembre van presentar a la parròquia 
el llibre ‘Amor que crema’, un recull dels escrits del 
Marc Vilarassau sj. Va ser una vetllada en què l’església 
es va omplir de persones de la comunitat amb ganes 
de reviure el llegat del Marc. 

La vetllada va acabar amb música, escrita per ell mateix, 
i que van interpretar el Xavi, el Fer, el Joan i el Mateo. 
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Alimentació i Sistemes 
Alimentaris (II)
 
Entrem a la cuina... hi fem un cop d’ull a tot 
plegat. Generalment és un espai que, quan està 
net i ordenat, ens inspira llar. Obrim la nevera, 
armaris i calaixos. I aquí comencem a veure’ns 
envoltats de colors, envasos, varietat. I ens pre-
guntem... quin impacte té tot el que tenim sobre 
el nostre entorn? Hem avançat en comoditats 
o hem retrocedit en sostenibilitat? 

Al darrer Truc donàvem algunes pinzellades 
sobre com la nostra alimentació tenia relació 
amb l’impacte global, i com el Laudato Sí ens 
orientava a poder fer passos per assolir cert 
compromís. Avui, la intenció no és castigar-nos 
pel que no fem prou bé, sinó poder-nos fer pre-
guntes sobre allò que podem millorar i veure 
quines alternatives tenim. En definitiva, com 
orientar la nostra vida -i el nostre consum- a 
la Laudato Si.

Per què comprem el peix, la carn, el format-
ge o l’embotit envasat, quan tenim la carnisseria 
al costat que ens ho fa al tall i a granel? Per què 
agafem una xarxa de patates quan podem aga-
far-les amb la bossa de roba? I les pastanagues 
o l’enciam amb l’envàs de plàstic transparent? 
Sovint ens trobem amb dificultats per realitzar 
la compra lliure de plàstics, però moltes vegades 
la comoditat ens crea la necessitat i no al revés. 

Anar a buscar llet amb les tinalles o ampolla 
de vidre, fer iogurts a casa amb la iogurtera, 
anar amb les bosses de roba al mercat o a buscar 
el pa. Tres accions senzilles que ara podrien 
semblar innovadores o esnobs, però no són 
més que la recuperació del que es feia abans.

Encara que no en siguem plenament cons-
cients, a molts supermercats accepten posar 
la fruita i la verdura en bosses de tela de casa o 
portar la carmanyola per posar el peix. I si en-
cara tenim ganes d’anar a més, existeix l’opció 
de comprar la pasta, els llegums, els cereals, 
els fruits secs i les espècies, a les botigues de 
granel, on et pots portar les bosses o els pots de 
casa perquè t’ho emplenin. Hem de començar 
a adonar-nos que no n’hi ha prou amb reciclar, 
primer hem de començar a reduir.

Sovint les presses i el ritme frenètic de les 
nostres vides ens compliquen el fet de poder fer 
una compra adaptada al Laudato Sí, però aquest 
compromís també implica frenar una mica per 
poder observar amb calma i amb perspectiva el 
nostre entorn. L’hàbit d’agafar bosses de tela de 
casa abans d’anar a comprar pot anar lligat amb 
la decisió d’on faig la meva compra: al mercat, a 
la botiga de barri, a la gran superfície? I si estic 
a la botiga puc preguntar-me, aquesta poma 
és de Lleida o ve de lluny? Aquests pebrots fo-
menten l’explotació de les persones migrades 
d’Almeria? Menjar maduixes al desembre és 
normal? – potser adoptar una vida més pausada 
ens permetrà prendre millors decisions.

Un tema força polèmic és quan entrem a par-
lar dels ecològics. Hi ha un sector de la població 
que se sent reticent a acceptar aquests productes, 
ja que sovint ens els venen a preus desorbitats 
quan no hi ha garanties clares. Però tornant a les 
tradicions, no podríem començar amb algun 
hort urbà? I si això ho veiem molt complicat, per 
què no assegurar-nos dels processos pels quals 
ha passat l’aliment a partir del comerç de proxi-
mitat i dels pagesos del mercat? I si no tenim 
aquesta opció, per què no optar pel comerç just?

Poder disposar d’aliments ecològics, que 
generin pocs residus i que siguin de proximitat 
i de temporada pot fer-nos pensar que no és 
apte per tots els públics. I potser la crítica no 
és que respectar el planeta sigui molt car, sinó 
que cada vegada els productes convencionals 
són excessivament més barats: si un pollastre 
costa dos euros, potser toca plantejar-nos què 
deu portar i sota quines condicions ha viscut.

Anar a comprar al mercat, passant pel forn 
de pa, seguint per la botiga de granel, anant a la 
botiga de comerç just a buscar cafè, i acabant a la 
peixateria em pot portar a pensar... “a més a més 
de ser tan car, he de disposar de molt temps”. I 
potser sí que és així, però fer les compres amb 
més consciència implica valorar més tot allò que 
tenim i fem. I al cap i a la fi es tracta de fer-nos 
preguntes, d’introduir petits gestos, d’adquirir 
noves rutines que potser implicaran perdre co-
moditats en la nostra vida ja atrafegada de per 
si, però que són inversions indirectes que a la 
llarga ens beneficiaran a totes. I és que potser una 
vida Laudato Si no porta només a qüestionar-nos 
sobre el què consumim, sinó que també ens in-
terpel·la sobre el ritme i la pressa en què vivim. D

O
SS

IE
R

 >
 E

C
O

P
A

R
R

Ò
Q

U
IE

S
03



obrir les portes de la parròquia a veus 
de fora. Creiem que ens n’hem sortit 
prou bé… però seguim treballant per se-
guir i donar espais a aquelles persones 
a qui igual no hem pogut fer-ho del tot. 

→ Persones al servei de la  
comunitat, la comunitat al servei  
de les persones

Hi ha moments en què ens ha sor-
près i tot la predisposició. D’altres en 
què el temps se’ns ha llençat a sobre 
i potser hem demanat les coses amb 
poc temps. Si ha estat així, demanem 
disculpes: ens encanta estar a l’equip de 
comunicació, ens agrada fer aquest ser-
vei; però la vida és frenètica per a tot-
hom. Seguim amb la intenció de tenir 
molts fulls en blanc per omplir-los de 
totes i tots vosaltres, amb més o menys 
temps, així que som-hi! 

→ Un desig per aquest Nadal…
Editem a última hora per tancar el 

número 110. Ha estat un final de trimes-
tre que ha passat com un huracà, però 
tenim ple agraïment a tothom que ens 
ha ajudat, ens ha donat un cop de mà 
i ha participat en les publicacions que 

→ Deu Trucs, noves seccions, 
moltes històries…

Quan vam asseure’ns amb l’equip 
antic del Truc, vam entomar el repte 
amb il·lusió. Sabíem que ells portaven 
un centenar de publicacions i volíem 
estar a l’alçada. No era fàcil: havien tre-
ballat molt i ho sabíem perquè teníem 
algun dels membres de l’equip dins de 
casa… així que sí, sabíem la feina que 
representava. Però vam voler deixar-hi 
la nostra empremta: una imatge nova, 
seccions estàtiques, unificar cada nú-
mero… i mostrar la cara de les persones 
que formem part de la comunitat! 

→ La parròquia de Sant Ignasi 
de Loiola té moltes històries que 
explicar

Sabíem per on començar, perquè 
estem implicats en diversos grups i co-
neixem moltes persones que també hi 
són i tenien coses per explicar que ens 
semblaven interessants de donar a co-
néixer. Ens ha costat poc arribar a dife-
rents racons i també rebre propostes de 
persones que se’ns han acostat. Pensem 
en la importància de donar veu a tots 
els grups, portar temàtiques d’interès, 

AMB L’EQUIP DEL TRUC

Som el Xavi, el Miquel i l’Anna, 
l’equip del Truc. Aamb aquest 
número, arribem al nostre desè. 
Han estat deu números plens 
de paraules i experiències i 
hem tingut la idea de donar la 
cara en aquest Retruc en una 
revisió que hem fet de balanç en 
aquesta desena de Trucs… i que 
en siguin molts més! 

han arribat a les vostres mans. El nostre 
desig pel Truc és poder seguir explicant 
històries d’esperança, aportant granets 
de sorra per a tenir cura de la casa co-
muna i acostant-nos a aquells que es 
troben en situacions més complicades. 
Ser parròquia d’acollida i de comunitat… 
i, és clar, poder-ho explicar. Així doncs, 
el nostre desig és que totes i tots us pu-
gueu acostar a la bústia de darrere l’es-
glésia i deixar-nos un missatge sobre 
coses que vulgueu explicar, missatges 
que vulgueu traslladar a la comunitat, 
temes sobre els que vulgueu escriure. 

→ …i un missatge a la comunitat! 
Que passeu unes bones festes, que 

prepareu el cor per l’arribada del nen 
Jesús. Que llegiu força el Truc i que us 
inspiri a poder-hi participar, que de 
segur que teniu històries divertides, 
bones i interessants per explicar a la 
comunitat sencera. Que seguim sent 
comunitat acollidora, que treballa per la 
justícia social, però també que denun-
cia, explica i reivindica aquelles coses 
que creu injustes, endins i enfora. Així 
doncs, som-hi, que encara ens queden 
molts Trucs per omplir! 

“SOM-HI, QUE ENCARA ENS QUEDEN  
MOLTS TRUCS PER OMPLIR!”


