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Deixebles i apòstols
4 de gener de 2015
En començar l’any nou, vull recordar que
he proposat a l’Església de Lleida dues prioritats per a aquest curs a la llum de l’exhortació
apostòlica del papa Francesc “l’Alegria de
l’evangeli”: Alimentar l’alegria de la Fe, que
es manifesta en l’esperança i es realitza en la
caritat, i refermar la comunió diocesana,
potenciant les Àrees de cooperació en cada
arxiprestat i/o unitat de pastoral. Són dos subratllats en continuïtat amb
les quatre cartes pastorals d’aquests darrers anys.
Sabem molt bé que la fe cristiana neix de i en “l’experiència” del trobament personal amb Jesucrist. Per això, revifar aquest trobament és condició
imprescindible per a alimentar l’alegria de la fe, que no vol dir només viure
més contents. En l’Exhortació esmentada (cf. n. 3) se’ns demana una renovació urgent de l’Església i aquesta alegria n’és el primer símptoma, que
suposa una reforma missionera des de la conversió, des de la participació
de tots, des de l’opció preferencial pels pobres, i des del diàleg amb el món.
Recordo que un missioner, comentant aquelles paraules de Jesús
“aneu, feu deixebles, bategeu i ensenyeu…”, es preguntava perquè predicant
tant, catequitzant i ensenyant tant hi fem pocs deixebles. I assenyalava que
l’evangeli ens presenta l’acostament a Jesús com una experiència d’amor
impactant, com una atracció irresistible: Jesús primer conquista el cor
d’aquells pescadors que estan repassant les xarxes, de la samaritana que
treu aigua del pou, del recaptador d’impostos, del ric curiós que s’encimbella
a l’arbre..., i després va ensenyant-los.
Ens cal, doncs, actualitzar aquesta experiència de trobament i alimentar-la de manera que puguem comprovar fins on ens “afecta” i ens posa
en moviment, ben igual com va succeir a aquells primers deixebles que
van anar passant de deixebles a seguidors i, més tard, a apòstols-enviats a
escampar la Bona Notícia.
Quan no es produeix la renovació permanent d’aquesta experiència,
hi pot haver una ruptura fatal: seguirem exposant i ensenyant el contingut
de la fe, recordant i urgint la moral cristiana, celebrant sagraments i pràctiques religioses, però mancarà l’essencial, la comunicació de l’experiència
de la fe. Perquè ser creient, més que tenir fe o posseir unes conviccions, és
5
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saber-se habitat per la presència amorosa de Déu, sentir-se seduït, agafat
per Jesucrist (Filip 3, 12).
És clar que hi ha etapes i graus, progrés i retrocessos, però cal que
fomentem iniciatives (maneres) en l’àmbit de la comunitat cristiana per a
reviure aquesta trobada amb el Ressuscitat que porta a un estil de vida caracteritzat per la sortida de si mateix: l’alegria de la fe es transmet i es contagia...
i això s’ha de poder verificar d’alguna manera. Cal que revisem la nostra
relació amb Ell per veure com n’és d’activa la nostra esperança, malgrat
les possibles experiències negatives del passat o les dificultats del present.
El futur, en gran manera, depèn també de nosaltres, i hem de ser capaços
de destriar el millor, a cada moment i situació, i escollir en conseqüència.
Rebeu la salutació del vostre germà bisbe,
† Joan Piris,
Bisbe de Lleida

Un gest solidari de Jesús
11 de gener de 2015
L’itinerari de Jesús és sorprenent: després de la seva manifestació als
«pobres» en la persona dels pastors de Betlem (Nadal); després de la seva
manifestació als pagans en la persona dels Mags vinguts d’Orient (Epifania);
celebrem avui la manifestació del Jesús adult com a «Fill estimat» del Pare,
quan és batejat per Joan en les aigües del Jordà, i la presentació de la seva
missió i de la qualitat del seu seguiment que, certament, no són «coses de
nens». Les primeres generacions cristianes tenien molt clar allò que havia
estat Jesús i ho resumien així: “Déu el va ungir amb l’Esperit Sant i amb
poder; va passar fent el bé i guarint tots els oprimits pel diable, perquè Déu
era amb ell” (Ac 10,38).
Després de tres decennis de silenci a Natzaret, el seu Baptisme assenyala el començament de la seva vida pública, barrejant-se amb els pecadors
que van a fer-se batejar per Joan al riu Jordà. Jesús comença a revelar el
veritable rostre de Déu ric en misericòrdia. Gestos com aquest aniran multiplicant-se en la seva vida i el veurem sovint compartint converses i taula amb
persones de conducta més que discutible, sense fer cas dels qui el criticaven.
Tot i que moltes persones no viuen com Déu vol, Jesús se solidaritza amb elles, especialment quan prenen consciència de la seva situació i
decideixen canviar. A la riba del riu Jordà, la gent està manifestant la seva
voluntat de viure d’una altra manera, i allí està Jesús sotmetent-se ell també
6

En aquest diumenge, doncs, es tracta fonamentalment de celebrar
la manifestació de la persona i la missió de Jesús, acreditat expressament
per Déu. Tot allò que el poble esperava i tot el que Jesús va fer i l’Església
creu i anuncia està inclòs en aquesta proclamació del Jordà: és presentat
com l’home ple de l’Esperit que ha de manifestar i comunicar al Déu Pare
amorós, que l’assenyala com a Fill estimat i predilecte. Durant la resta dels
diumenges de l’any anirem escoltant la seva Paraula per tal de seguir el
seu camí.
I com que aquest camí és una manera d’entendre la vida que els cristians hem de seguir fent present, també nosaltres hem rebut l’Esperit de
Déu per a manifestar i realitzar l’amor de Déu. Allò és el que va significar
el nostre baptisme i confirmació. Com seguim aquest camí? Com el vivim?
Quin esperit ens anima avui als seguidores de Jesús? Quina és la passió
que ens mou com a Església? Quina és la qualitat espiritual que fa viure i
actuar a les nostres comunitats?
Un dels dos objectius prioritaris de la nostra església diocesana per
aquest any és precisament: alimentar l’alegria de la fe, manifestada en
l’esperança i realitzada en la caritat. Sabem molt bé que la fe cristiana neix
de i en “l’experiència” del trobament personal amb Jesucrist i, per això, és
imprescindible revifar aquest trobament, com ens demana el papa Francesc
(Evangelii gaudium 3).
Rebeu la salutació del vostre germà bisbe,
† Joan Piris,
Bisbe de Lleida

Església, mare sense fronteres
18 de gener de 2015
Catalunya segueix essent zona d’immigració, malgrat els canvis haguts, i la consciència cristiana, a més de no permetre’ns «mirar cap a un
altre costat», reclama de nosaltres ajudar a superar recels i prejudicis que
s’oposen al manament bíblic d’acollir amb respecte i solidaritat a l’estranger
necessitat (Dt 24, 14-22) i on l’immigrant és associat a l’orfe i a la vídua,
paradigma de la pobresa i de la falta de refugi. Jahvé urgeix al seu poble fins
i tot l’amor a l’immigrant (Lv 19, 33). I en l’Evangeli del judici final (Mt 25,
7
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al ritu del baptisme com expressió d’un compromís d’amor a la humanitat
que el portarà a entregar la seva pròpia vida per a que aquest canviament
sigui possible.
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31-46) el mateix Jesús gloriós s’identifica, entre d’altres, amb els forasters
(immigrants), i emet un judici definitiu segons la conducta que s’hagi tingut
envers aquests grups de persones.
Aquest any, el Missatge papal per a la Jornada Mundial de l’Emigrant i
del Refugiat és peremptori: “L’Església sense fronteres, mare de tots, estén
pel món la cultura de l’acolliment i de la solidaritat, segons la qual ningú no
pot ser considerat inútil, fora de lloc o rebutjable. La comunitat cristiana, si
viu realment la seva maternitat, alimenta, orienta i indica el camí, acompanya
amb paciència, es fa propera amb l’oració i amb les obres de misericòrdia.”
Gràcies a Déu, la consciència social davant els immigrants està viva
i són moltes les persones i grups que els brinden ajuda i un tracte digne
i humà, però encara trobem massa gent que els mira com a estranys i a
qui els seus problemes els afecten només perifèricament o els consideren
perillosos. També, en l’aspecte legislatiu, tot i que és una necessitat regular
els fluxos migratoris, caldrà fer-ho tenint clar la dignitat i els drets de les
persones. Ja deia Benet XVI que les migracions interpel·len a tots «pels
problemes socials, econòmics, polítics, culturals i religiosos que suscita, i
pels dramàtics desafiaments que planteja a les comunitats nacionals i a la
comunitat internacional» (cf. Caritas in veritate 62).
Aquí se situa la vocació de l’Església, cridada a superar les fronteres
i a afavorir l’única cultura capaç de construir un món més just i fratern, la
“cultura de la trobada”. El Papa Francesc ens demana intensificar els esforços dirigits a crear les condicions adequades per garantir una progressiva
disminució de les raons que porten a pobles sencers a deixar la seva pàtria.
I també, junt a la solidaritat amb els emigrants i els refugiats, crida a afegir la
voluntat i la creativitat necessàries per desenvolupar mundialment un ordre
econòmic-financer més just i equitatiu, juntament amb un major compromís
per la pau, condició indispensable per a un autèntic progrés.
Jesús ressuscitat va confiar als seus deixebles la missió de ser els seus
testimonis i de proclamar l’Evangeli de l’alegria i de la misericòrdia. I la
misericòrdia consisteix en deixar-nos afectar per la misèria o la necessitat
dels altres, identificar-nos amb els seus problemes i amb el seu sofriment. I
també demana mobilitzar-nos davant la indigència dels exclosos, ajudant-los,
reclamant els seus drets i dedicant-los el nostre temps.
Rebeu la salutació de vostre germà bisbe,
† Joan Piris,
Bisbe de Lleida
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25 de gener de 2015
La fe cristiana és un tresor que hem d’agrair, però la vivim envoltats
en dificultats ambientals i també en debilitats personals que, de vegades,
ens fan dubtar de la capacitat de construir comunió evangèlica. Per això, cal
augmentar la nostra exigència personal seguint la recomanació de l’apòstol
Pau: “no hi hagi divisions entre vosaltres; uns afirmen: ‘Jo sóc de Pau’;
altres: ’Doncs jo, d’Apol·lo’; altres: ‘Jo, de Cefes’; altres: ‘Jo, de Crist.’ ¿És
que el Crist està dividit?” (1 Cor. 1, 13).
D’altra banda, cal acceptar que a la nostra vida hi ha un component
essencial de procés. Jesús envia als dotze i diu: “Aneu i proclameu que el
Regne del Cel és a prop” (Mt 10,6-7), evocant una collita que encara està
per arribar (Mc 4,8). Allà on es fa el bé i es viu la fraternitat humana hi
ha el Regne, però sense oblidar que és objecte d’Esperança. Mentrestant,
procurem que l’evangeli no sigui un vernís decoratiu sinó que transformi, des
de dins, les nostres maneres de pensar, de sentir, d’actuar, de reaccionar, de
comportar-nos... i de promoure la unitat. La nostra condició de “cristians”
ens demana desenvolupar sentiments i actituds de filiació i de fraternitat:
així anirem descobrint que unitat no s’oposa a diversitat sinó a separació i
que la divisió no és mai font de vida.
Arribats a aquest punt, hem de voler també promoure accions en favor
de la unitat, sempre precedides i acompanyades per l’oració ecumènica,
que no es redueix a una setmana o a un dia especial. Cal demanar cada
dia al Senyor que concedeixi a la seva Església la pau i la unitat. La unitat
forma part del ser de l’Església i del quefer del cristià. És un do de Déu però
també és tasca nostra de cada dia, per mantenir-nos en fidelitat a Déu i en
comunió amb tots els germans.
El Papa Francesc ens acaba de dir en Turquia, en presència del líder
espiritual del Patriarcat de Constantinopla, Bertomeu I (novembre de 2014):
“al nostre món s’aixequen amb força veus que demanen que les nostres
esglésies visquin plenament la seva condició de deixebles del Senyor Jesucrist”. Comencem per assumir tota la realitat de l’Església sense mútues
exclusions. Cal evitar viure com si les diferències no existissin o fer les coses
de manera que algú s’imposi sentint-se superior als altres.
El Papa insistia en què la plena comunió no significa ni submissió,
ni absorció, sinó acceptació de tots els dons que Déu ha donat a cadascú,
per a manifestar a tot el món el gran misteri de la salvació efectuada per
Crist, el Senyor, per mitjà de l’Esperit Sant. I afegia “vull assegurar a cada
un de vosaltres que, per a assolir l’anhelat objectiu de la plena unitat, l’Església Catòlica no pretén imposar cap exigència, tret de la professió de fe
9
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comuna, i que estem disposats a buscar junts a la llum de l’ensenyança de
l’Escriptura. La comunió serà sempre fruit de l’amor que portem als cors
gràcies a l’Esperit Sant que se’ns ha donat, amor fratern que mostra el llaç
transcendent que ens uneix com a deixebles del Senyor’’.
Rebeu la salutació del vostre germà bisbe,
† Joan Piris,
Bisbe de Lleida

Una vida d’especial consagració
1 de febrer de 2015
En la festa de la Presentació de Jesús, l’Església celebra el dia de la
Vida Consagrada i fora bo recordar que el Concili Vaticà II (i la teologia
postconciliar) la qualifica com una forma peculiar de seguiment de Jesús,
una manera de viure la vida cristiana a l’interior de la comunitat eclesial. I
demana adaptar-la a “les canviades condicions dels temps” per manifestar
la seva identitat i aparèixer “com un signe preclar del Regne” (Perfectae
Caritatis 1 i 2).
Fa uns mesos (16/08/14) a Corea, el Papa els deia: “Sigui que el
carisma del vostre Institut estigui orientat més a la contemplació o més aviat a la vida activa, sempre esteu cridats a ser “experts” en la Misericòrdia
divina... L’experiència de la misericòrdia de Déu, alimentada per l’oració
i la comunitat, ha de donar forma a tot el que vosaltres sou, a tot el que
feu.” De fet, allò nuclear de la vida consagrada és ser persones trastocades
radicalment, “seduïdes” per aquell Déu Pare de Misericòrdia que Jesús ens
ha presentat.
Això també val per a tots els batejats perquè creure en el Déu de Jesús, creure en el mateix Jesucrist, és como una arada que ens arrenca les
arrels i remou la terra. O és això o no és res. I és un esquinçament gojós.
Però cal que sigui molt més que un credo: perquè pronunciar una fórmula
de fe o saber-se la doctrina, dir ‘Senyor, Senyor’ o inclinar-se davant l’altar
fent demostracions de reverència, es pot fer sense canviar de vida. Però
acceptar Jesucrist i fer-ho realitat en la vida de cada dia és el compromís
amb una persona i no amb unes idees.
Per això cal ser persones lliures i madures que gaudeixen en el seguiment de Jesús i estan decidides a descobrir i a implicar-se en aquells àmbits
on poden estar jugant-se “els assumptes del Senyor”: la humanització de
la societat i, preferentment, la d’aquells la humanitat dels quals és negada
o està desprotegida.
10

Lluitem contra la pobresa. T’hi apuntes?
8 de febrer de 2015
En el nostre món competitiu i interessat, Mans Unides és una alternativa i protagonista de la cultura del servei i la gratuïtat. I ho fa amb la
convicció que la participació de tothom és necessària per a la construcció
d’un món més just. Expressar públicament el meu reconeixement als seus
voluntaris és de justícia.
Mans Unides lluita, des de 1960, contra la pobresa, la fam, la malnutrició, la malaltia, la falta d’instrucció, el subdesenvolupament, i contra
les seves causes. Té com àmbit d’actuació la solidaritat amb les poblacions
més empobrides del Sud i vol afavorir que cada persona, en virtut de la
seva dignitat i igualtat fonamental, sigui capaç, per si mateixa, de ser agent
responsable de la seva millora material, del seu progrés moral i del seu
desenvolupament espiritual, i pugui gaudir d’una vida digna.
En la seva tasca hi col·laboren persones en molts diferents nivells d’identitat eclesial però cal tornar a recordar que els fonaments i objectius de Mans
Unides es recolzen en l’Evangeli i en la Doctrina Social de l’Església. En
l’origen d’aquesta admirable Organització hi ha les dones d’Acció Catòlica.
Sabem molt bé que la pobresa i el subdesenvolupament, les desigualtats
i injustícies, no estan causats per l’atzar o l’infortuni i, menys encara, els
11
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Perquè seguir Jesús, home lliure i alliberador, és participar de la seva
llibertat contagiosa que és “llibertat-per”, és per a quelcom. No és la llibertat
de l’autosuficient; és una llibertat dinàmica i ex-cèntrica. “Aquí descobrim
una altra llei profunda de la realitat: que la vida s’obté i madura a mesura
que hom l’ofereix per donar vida als altres. Això és en definitiva la missió”
(Evangelii Gaudium 10). Jesús és lliure per alliberar... I els consagrats són i
han de ser lliures en tots els aspectes. Lliures per a servir.
Ho diu explícitament la Perfectae Charitatis al nº1: “Ja des dels inicis
de l’Església hi va haver homes i dones que van voler seguir Crist amb més
llibertat i imitar-lo més de prop duent a la pràctica els consells evangèlics i,
tots ells, cadascú a la seva manera, dugueren una vida consagrada a Déu”.
Com diu el Papa Francesc, ahir, avui i sempre, es tracta de persones
que resen i treballen apassionades per Jesús i apassionades pel seu poble
(Evangelii Gaudium 49).
Rebeu la salutació del vostre germà bisbe,
† Joan Piris,
Bisbe de Lleida
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designis divins. Són realitats complexes amb causes concretes, personals i
estructurals, que cal identificar i denunciar. Tots podem ser còmplices amb
la nostra indiferència, els nostres comportaments, hàbits i valors.
Cal fer una crida a situar-se en el món i mirar les coses d’una manera
diferent. Cal sentir-se implicats perquè les transformacions i canvis socials
són una tasca en la qual tots hi tenim responsabilitats i demana la participació
de tots per a despertar la consciència crítica, afavorir el canvi individual i
social, entusiasmar...
Els fruits d’aquestes iniciatives socials són sempre a llarg termini, però
hem de recolzar tot allò que afavoreixi que els pobres i exclosos puguin
viure amb la dignitat que els correspon i no perdin l’esperança, motor de
la vida humana. Per a nosaltres, a més, és una dimensió de la vida cristiana
d’especial importància. El futur de la humanitat està a les mans d’aquells
que sàpiguen donar a les generacions futures raons per viure i raons per
esperar (Gaudium et Spes 31).
A més, quan parlem de ser solidaris cal ésser conscients que entre els
humans hi ha una interdependència necessària en tots els aspectes (econòmic, cultural, polític...). La persona es realitza en el cos, en la comunió. Els
humans formem un cos i tots necessitem dels altres per a la nostra perfecta
realització. La antropologia cristiana afirma que l’home només es realitza en
la mútua donació. Aquesta realitat ens hauria de portar a viure preocupats
pel bé comú, que vol dir el bé de tothom. Tots hi guanyem.
Rebeu la salutació del vostre germà bisbe,
† Joan Piris,
Bisbe de Lleida

Una saviesa nova
15 de febrer de 2015
Per a la Jornada del Malalt se’ns proposa aquest any un tema de certa
profunditat amb un text del llibre de Job (29, 15): “Jo era ulls per al cec, era
peus per al coix”. I se’ns demana la “Saviesa del cor” perquè, amb un cor nou,
és possible una altra manera de mirar les coses, inclosa la malaltia i el dolor.
Ens cal aquesta Saviesa que ens fa mirar amb profunditat i exercitar el
pensament crític perquè, massa vegades, vivim a cop de titulars de premsa
o d’un seguit d’esdeveniments que ens distreuen clarament. El silenci quasi
bé ha desaparegut de les nostres vides i hem d’estar sempre connectats.
Aquesta saviesa del cor, càlida, reposada, tal vegada, ens pot fer por però
en realitat és l’única capaç d’atorgar-nos una arrel estable.
12

La saviesa del cor consisteix en la recuperació de la mirada cap a la
persona que pateix i amb actitud contemplativa. Una mirada com la de
Jesús, que mai passava de llarg davant qui estava sofrint. Hem d’afinar la
mirada per descobrir on són avui els malalts, com estan sent acompanyats
en la nostra societat i en l’Església.
Al Missatge Pontifici d’enguany se’ns diu: Saviesa del cor és servir al
germà estant amb ell. El temps que es passa al costat del malalt és un temps
sant. Demanem amb fe viva a l’Esperit Sant que ens atorgui la gràcia de
comprendre el valor de l’acompanyament silenciós, que ens porta a dedicar
temps a aquestes germanes i aquests germans que, gràcies a la nostra proximitat i al nostre afecte, se senten més estimats i consolats. Ens oblidem
de la dimensió de la gratuïtat, de l’ocupar-se, del fer-se càrrec de l’altre.
La caritat té necessitat de temps. Temps per guarir als malalts i temps per
visitar-los. Temps per estar al seu costat. La malaltia i l’experiència del dolor
pot ser lloc privilegiat de la transmissió de la gràcia i font per aconseguir i
reforçar la saviesa del cor.
Viurem aquest 2015, també, amb una atenció especial a la vida
religiosa. Per això, desitgem agrair la immensa labor que tants religiosos/
es han fet i fan amb els malalts. I animar i enfortir la il·lusió de les nostres
comunitats religioses perquè segueixin essent motor d’atenció i resposta
esperançada a tants reptes que se’ns plantegen cada dia al món de la salut.
Rebeu la salutació del vostre germà bisbe,
† Joan Piris,
Bisbe de Lleida

Un temps de gràcia
22 de febrer de 2015
El Carnaval anuncia popularment la Quaresma i aquesta ens ha de
preparar a viure la Pasqua, la vertadera meta cap a la qual tot aquest temps
fa camí. Per això fora bo fer-se aquesta pregunta: si no penso apropar-me
a la meta, quin objecte té fer el camí?
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En aquest moment de l’Església, el papa Francesc en Evangelii gaudium
ens convida a tornar a Jesús i arribar a tots sense excepcions. Però ens
pregunta: “A qui hauria de privilegiar? Quan hom llegeix l’Evangeli, es troba
amb una orientació contundent: no tant els amics i veïns rics sinó sobretot
els pobres i malalts, aquells que solen ser menyspreats i oblidats, aquells que
‘no tenen amb què recompensar-te’ (Lc 14,14). No han de quedar dubtes
ni hi caben explicacions que afebleixin aquest missatge tan clar” (EvG 48).

Diòcesi

La interpel·lació l’estem rebent tot l’any, però ens arriba d’una manera
especial en començar novament l’itinerari quaresmal, i ho fa des dels esdeveniments, des de la pròpia consciència, des de la vida quotidiana, des de
la Paraula de Déu: “¡Convertiu-vos!. ¡Canvieu de vida!. El Regne de Déu és
a prop”. Per això us animo a orientar-nos vers una celebració de la Pasqua
més intensa i interioritzada mitjançant un itinerari personal i comunitari
de conversió, de purificació, d’escolta atenta de la Paraula, d’adhesió al
Ressuscitat a fi que pugui ocupar en nosaltres el lloc central que li pertoca.
El temps de Quaresma és temps de Gràcia que s’ha d’aprofitar per a
contemplar el misteri de la Pasqua i reviure el Sagraments Pasquals: Baptisme, Confirmació, Eucaristia i també el de la Reconciliació.
És temps de sobrietat, de silenci i de caritat: les cendres representen
també la precarietat de la condició humana i el dejuni penitencial i efectiu
(que ens fa créixer en el domini personal) amb l’almoina corresponent, ens
duu a compartir més i més amb els qui viuen en necessitat. Dissortadament,
la nostra cultura segueix afavorint el desig d’acumular, l’afany de posseir i
la recerca de guanys, més que una activa i responsable atenció al bé comú,
tot i que sabem molt bé que gran part de la població mundial és víctima de
les més perilloses armes de destrucció massiva que són la fam i la pobresa
permanent. Dejuni, almoina i pregària volen ser el distintiu d’un temps
diferent. L’oració incessant demostrarà també si Déu té la prioritat efectiva
en la nostra vida.
A tots ens cal una posta a punt del nostre seguiment de Jesús, que
hem de verificar amb certa profunditat, i també una revisió de la nostra
condició de comunitat cristiana en camí. Per a aquesta revisió proposo a
tots els membres de l’Església Diocesana una cosa ben concreta en relació
amb les prioritats pastorals d’aquest curs 2014-15: mirem-nos sincerament
què fem i què no fem per a superar possibles individualismes i/o protagonismes (personals o de grup), i augmentem les iniciatives en xarxa (entre
tots i per al bé de tothom). Tenint en compte sempre que, per a treballar en
clau missionera cal donar prioritat absoluta a l’anunci de Jesús (Jo 15,5) i a
l’experiència de Déu, deixant de banda preferències conjunturals.
Amb el desig que aprofitem aquestes cinc setmanes, rebeu la salutació
del vostre germà bisbe,
† Joan Piris,
Bisbe de Lleida

14

1 de març de 2015
En aquestes setmanes de Quaresma recomano llegir la Caritas in veritate de Benet XVI: és una reflexió sobre l’amor de Déu vist com a fonament
de la missió eclesial de la caritat i una proclamació de la visió cristiana sobre
la persona humana i sobre el món.
Des del principi expressa que cap força transformadora és comparable
a la de l’amor que neix de la veritat de Déu i de la veritat de l’home, tal
com s’ha manifestat en Jesucrist amb la seva vida terrenal i, sobretot, amb
la seva mort i resurrecció. Aquest amor és la principal força impulsora de
l’autèntic desenvolupament de cada persona i de tota la humanitat. Mou
les persones a comprometre’s amb valentia i generositat en el camp de la
justícia i de la pau. Defensar la veritat, proposar-la amb humiliat i convicció
i testimoniar-la en la vida són formes exigents i insubstituïbles de caritat.
Realment, quan parlem de caritat o d’acció caritativa estem parlant
d’un amor de donació que busca sobretot el bé dels altres. Contemplar el
patiment de les persones toca el cor, però el compromís caritatiu ha d’anar
més enllà de la filantropia. És una manera d’estimar que ha assolit en Jesús
la seva forma més radical i que és l’amor essencial que l’Església com a
comunitat i de manera institucional ha de practicar. Aquest amor –Càritas– no és una mera organització per afavorir el proïsme sinó l’expressió
necessària de l’acte més profund d’amor personal amb el que Déu ens ha
creat, suscitant en el nostre interior la inclinació a estimar. L’organització
eclesial de la caritat no és un afegit a la realitat de l’Església sinó que forma
part de la seva naturalesa i fa visible d’alguna manera al Déu viu.
Per això, aquest document ens fa reflexionar a fons i críticament, i
afirma que la caritat només pot ser autènticament viscuda en la veritat. És
la veritat allò que li dóna sentit i valor. Sense veritat, la caritat cau en pur
sentimentalisme i l’amor pot convertir-se en un embolcall buit que s’omple
arbitràriament. D’aquesta manera, la caritat és presa fàcil de les emocions
i les opinions contingents de les persones, i es converteix en una paraula
de la que s’abusa i es distorsiona.
Certament són afirmacions fortes, però ell està convençut que només
la veritat pot alliberar la caritat d’aquell risc freqüent de reduir-la a vivències
carregades d’emotivitat, que la poden deixar amb poc contingut relacional
i social. El Papa Benet reivindica aquí la necessitat que la caritat trasllueixi
la dimensió personal i alhora pública de la fe en el Déu bíblic, del que diu
que simultàniament és Agapé i Lógos: Caritat i Veritat, Amor i Paraula (cfr.
Caritas i veritate, 3).
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Una profitosa lectura quaresmal
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Enfronta també el tema de la relació entre justícia i caritat precisant
que, tot i que la construcció d’una justa ordenació social i estatal és un quefer
polític, els fidels cristians laics com a ciutadans estan cridats a participar
en primera persona en la vida pública cooperant amb els altres segons les
respectives competències i baix la pròpia responsabilitat. Tot, sense oblidar
la necessitat del seu contacte viu amb Jesucrist.
Rebeu la salutació del vostre germà bisbe,
† Joan Piris,
Bisbe de Lleida

L’ensenyament de la religió a l’escola
8 de març de 2015
Aquest és un tema que cal plantejar-se objectivament perquè, tot i
que la legislació prescriu que l’oferta de l’assignatura de religió catòlica ha
d’afavorir l’exercici del “dret que assisteix els pares per tal que els fills rebin
la formació religiosa i moral que vagi d’acord amb les seves conviccions”
(cfr. art.27,3 de la Constitució espanyola), la situació en què avui es troba
aquest ensenyament a les escoles del nostre país és molt complexa.
L’ensenyament escolar de la religió catòlica té finalitats específiques,
diferents de les finalitats de la catequesi que es realitza en el si de la comunitat
cristiana respectiva: aquesta promou l’adhesió personal a Crist i la maduració de la vida cristiana, mentre que l’ensenyament religiós escolar dóna
als alumnes l’oportunitat de conèixer i comprendre el que han significat i
signifiquen les creences religioses en la humanitat i, en particular, la presència
del Cristianisme al nostre propi país i als països dels nostre entorn cultural.
Historiadors i sociòlegs expliquen que, sense tenir en compte l’aportació
fonamental de la fe cristiana, hi ha coses que no es poden entendre bé,
inclòs en l’àmbit més profund del sentit de la vida, de la concepció de la
persona humana i de la societat, dels drets humans, de la idea de treball, de
progrés, de llibertat, de compromís, d’economia, de creacions artístiques.
També sabem que a l’escola l’àrea o matèria de Religió és una assignatura
específica i, com a tal, és optativa. Són els pares dels alumnes els qui han
de fer-ne petició expressa i la direcció del centre té el deure d’afavorir i
atendre aquesta petició.
Animo als pares i mares a considerar la seva important tasca a l’hora
de triar Col·legi per al seu fill o filla i decidir si el matriculen o no en l’assignatura de Religió. És un moment significatiu per a contribuir a dotar els
vostres fills d’un patrimoni humà i d’esperança, i també al desenvolupament
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Aprofito l’avinentesa per agrair l’impagable servei de tants mestres i
professors que porten cada dia a les aules la il·lusió d’ajudar a créixer els
alumnes en el difícil art de responsabilitzar-se de la pròpia vida i de contribuir al bé de tothom. En les meves visites pastorals he pogut comprovar-ho
amb goig.
Rebeu la salutació del vostre germà bisbe.
† Joan Piris,
Bisbe de Lleida
Aprendre a escoltar Déu en el silenci
15 de març de 2015
El proper diumenge dia 22 celebrem com cada any l’anomenat Dia
del Seminari, i vull fer una crida especialment a aquells joves i no tan joves
que han sentit d’alguna manera la vocació al sacerdoci ministerial (algun
d’ells m’ha dit que no ho descarta, però vol pensar-ho més). Els convido a
detenir-se un temps i a posar-se a l’escolta del Déu que segueix cridant-los.
I a fer-ho fixant-se en una experiència viscuda pel profeta Elies (cf. 1Re
19,3ss) que va viure una crisi de sentit, com la de molts joves d’avui.
Elies arriba a la muntanya de l’Horeb fugint i cansat física i moralment.
A mesura que va caminant va fent també un camí en el seu interior. Havia
tingut molt èxit en la seva missió i, malgrat tot, ha entrat en una profunda
crisi. Abans tenia molta seguretat i ara se sent desorientat i insegur davant
el seu futur, es lamenta de les seves febleses i decideix posar fi a la seva
carrera (19,4). Va fugint, però l’ofega la solitud personal, ningú el comprèn
i vol reorientar la seva vida. Viu un moment de llum i de gràcia que li dóna
forces (19,8), però segueix tancat en si mateix –de fet s’instal·la en una
cova–. Percep que Déu segueix cridant-lo a l’etapa decisiva de la seva vida
17
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de la societat. I us proposo que considereu l’assignatura de Religió i Moral
Catòlica com allò que és: un servei educatiu per al bé de la persona i, en
conseqüència, un bé per a tothom; una proposta cultural que ajudarà els
vostres fills a adoptar una actitud d’obertura al sentit religiós de la vida, a
assumir compromisos responsables en la millora de la societat d’acord amb
els valors evangèlics i fomentarà la confrontació serena i constructiva entre
els continguts i els valors de la religió catòlica i la cultura contemporània; una
autèntica plataforma de diàleg sistemàtic entre la fe i la cultura, entre la raó
científica i la raó espiritual i religiosa, que il·lumina les relacions humanes,
coopera a afavorir la reflexió, a adquirir criteris fonamentats i raonats que
disposin l’alumne a actuar segons els valors, a descobrir l’horitzó del sentit
que té la vida i a implicar-se amb els altres.

Diòcesi

i, de fet, tindrà una profunda experiència de Déu en aquella muntanya, però
ha hagut de superar resistències interiors i fer un pas endavant per veure
la vida des d’un nou angle.
El relat és especialment suggeridor: “Surt i estigues dret davant Jahvé”
(19,11). Per fi percep que Déu es manifesta en la nit fosca de la seva vida.
Però no és el Déu que esperava: el Déu de la victòria, del poder, del triomf
sobre els adversaris. És un Déu de silenci i de pau. Elies s’imaginava que el
Senyor estava en el vent impetuós, un huracà tan violent que esberlava les
muntanyes i esmicolava les roques... Però el Senyor no hi era, en l’huracà,
i continua el desconcert.
Déu no se li manifesta de manera sensible i llevant-li els dubtes. Déu
es revela d’una forma inesperada: en un “murmuri d’un ventijol suau”
(19,12), en el silenci, en el misteri, en la transcendència. Li demana veure’l
amb més profunditat i exigència. Això és important: només des d’aquesta
perspectiva podrem entendre també el silenci de Déu en la creu de Jesús,
un silenci eloqüent que no és absència de comunicació sinó lliurament de
la Paraula. Una paradoxa que resumirà magistralment sant Joan de la Creu
en el seu Càntic Espiritual: “La música callada, la solitud sonora, la cena
que recrea i que enamora”.
Cal posar-se així davant Déu per acollir la seva crida, la seva Paraula,
amb atenció contínua i sortida permanent de si mateix, silenci, temps per
a escoltar, per “estar amb Ell”. Amb un diàleg que pot començar amb la
pregunta: què busques?; i continuar amb una altra pregunta: què vols que
faci, Senyor?, obrint-se a la veu de Déu en actitud receptiva. Això demana
l’esforç de sortir de nosaltres mateixos, dels nostres habituals soliloquis, i
establir un diàleg real amb Aquell que segueix cridant i esperant respostes
generoses. El drama espiritual d’Elies ens ajuda a rellegir la nostra pròpia
experiència de cridats per a ser enviats a un món necessitat de transformació.
Rebeu la salutació de vostre germà bisbe,
† Joan Piris,
Bisbe de Lleida
Rebre la vida com un do
22 de març de 2015
Cada 25 de març els cristians celebrem litúrgicament el misteri de
l’encarnació del Senyor en el ventre de Maria: el Senyor de la vida entrà en
la nostra pròpia realitat mortal i, en venir per primera vegada en la humilitat
de la nostra carn, realitzà el pla de redempció traçat des de l’antigor i ens va
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En fer-se home (“carn”, fragilitat), Déu ha donat valor etern a tot lo
nostre. Els cristians considerem que la vida humana és un bé fonamental
absolut i sagrat per la seva relació especial amb Déu, que la crea a imatge i
semblança seva. Cada vida humana prové de Déu, l’hi pertany, i està feta per
tornar a Déu. No som amos absoluts sinó administradors de la vida. El nostre
poder té límits, i sempre cal reconèixer i tutelar cada home i cada dona com a
persona i mai com una cosa de la qual se’n pot disposar. Per això, l’Església
compleix la seva missió anunciant i proclamant el valor absolut i sagrat de
la vida de la persona des de la seva concepció fins a la seva mort natural.
Al nostre país continua el debat a propòsit del canvi de legislació: victòria per a alguns i frustració per a molts d’altres. Però la nostra consciència
moral demana alternatives més enllà de reformes legislatives. Continua
ben actual una presa de posició de fa algun temps de la Dra. Mª Dolores
Vila-Coro, Directora de la Càtedra de Bioètica i Biojurídica de la Unesco:
“Perquè una llei sigui justa no tan sols ha d’estar d’acord amb la legalitat,
cal que es fonamenti en uns valores i principis que la legitimin, sense els
quals no serà una veritable llei… Una llei de terminis que deixés a l’atzar
de la mare la voluntat d’avortar mai podria ser legítima”.
Més encara: si diem que els cristians hem de donar un alegre i convincent
testimoniatge de constructors de bondat optant sempre pels més pobres, i
amb la nostra presència i cura de malalts i moribunds donem testimoniatge
que tota vida té valor i no existeix ningú que no valgui res, cal seguir afirmant
també que els no nascuts són els fills de Déu més indefensos. Cal promoure la
vida amb fe i alegria i ajudar a què les persones no hagin de resoldre els seus
problemes actuant contra la vida humana en les seves etapes més vulnerables.
Que puguin trobar dins la Comunitat Cristiana la força, la comprensió, l’ajuda
i els recursos que necessiten per protegir les noves vides. Cal continuar oferint
alternatives i opcions que no sigui l’avortament.
Sense oblidar mai que el tema és de molta complexitat i faríem molt
bé tots en no simplificar-lo. Cal tractar-lo amb un màxim de respecte. En
les qüestions que afecten la vida humana tots hauríem d’afinar molt. Segurament és un tema que ens supera a molts de nosaltres.
Rebeu la salutació del vostre germà bisbe,
† Joan Piris,
Bisbe de Lleida
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obrir el camí de la salvació. I, Aquell que vindrà novament al final del temps
ple de glòria realitzant així la plenitud de la seva obra, ve ara a trobar-nos
en cada persona i en cada esdeveniment, perquè el rebem en la fe i, amb
el nostre amor, donem testimoniatge de l’esperança joiosa del seu Regne.
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El silenci de l’innocent
29 de març de 2015
Ens apropem a la Pasqua, un temps propici per a la reflexió i la
meditació tenint en compte esdeveniments previs a la crucifixió i posterior
resurrecció de Jesús. L’evangeli explica el contrast religiós creixent entre
Jesús i un grup influent de jueus (fariseus, doctors de la llei, escribes) sobre
l’observança del dissabte, sobre l’actitud envers els pecadores i els publicans, sobre allò pur i l’impur. No podem oblidar el paper que va exercir
aquesta confrontació a l’últim moment. Si les autoritats jueves van decidir
denunciar Jesús davant Pilat no va ser només per por a una intervenció
armada dels romans.
Però en fixar-nos en cada gest, cada moviment, cada paraula dels últims
dies i hores de la vida de Jesús, apareix alguna cosa que sorprèn: el silenci
de Jesús. L’evangeli de Mateu (27,12-14) diu: “Jesús no contestava res a
les acusacions que li feien els grans sacerdots i els notables. Aleshores Pilat
li diu: No sents quants testimonis presenten contra tu? Però Jesús no li va
respondre res sobre cap acusació, i el governador n’estava tot sorprès”. És
el silenci d’algú que tria callar tenint tota la raó i tota l’autoritat per a jutjar
a aquells que l’acusen. No és el silenci de la passivitat i la impotència del
que no sap què dir, sinó d’algú que coneix i confia en el Jutge Suprem a
qui encomana la seva causa. És el silenci de l’innocent.
Jesús dóna exemple de calma, dignitat i total llibertat, en total coherència amb allò que havia predicat, especialment en les Benaurances. No
assumeix l’actitud de l’estoic que menysprea el dolor propi. Al contrari, la
seva reacció davant el sofriment i la crueltat és molt humana: tremola i sua
sang en Getsemaní, desitjaria que s’allunyés d’ell el calze, cerca recolzament
en els seus deixebles, crida la seva desolació en la creu. Però no ho fa amb
paraules d’imprecació, sinó amb el Salm 22 que és una sentida invocació
al Pare: «Déu meu, Déu meu, per què m’has abandonat?». Com dirà la
primera Carta de Pere (2,23): “Quan l’insultaven, no tornava l’insult; quan
el turmentaven, no responia amb amenaces”. Calla davant Caifàs, calla
davant Pilat, que s’irrita pel seu silenci, calla davant Herodes que esperava
veure-li fer un miracle (Cf. Lc 23, 8).
Cal contemplar a fons quest tret de grandesa: el silenci de Jesús. No
calla per prejudicis o per protesta. Quan la veritat està en joc no deixa
sense resposta cap de les preguntes que li fan, però també en aquest cas
ho fa amb paraules breus i sense ira. El silenci de Jesús en la Passió és la
clau per comprendre el silenci de Déu. Quan el soroll de les paraules es fa
massa estrident, l’única manera de dir alguna cosa és callant. El silenci de
Jesús de fet inquieta, irrita, treu a la llum la falta de veritat de les pròpies
paraules, com quan callava davant els acusadors de l’adultera.
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Rebeu la salutació del vostre germà bisbe,
† Joan Piris,
Bisbe de Lleida
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El silenci de Jesús, una actitud que ens pot motivar a viure la Setmana Santa, reflexionant sobre aquest aspecte de Jesús en la seva Passió i a
obrir-nos a l’admiració i a l’acció de gràcies commoguts davant la grandesa
del seu amor.
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Confirmacions
Durant aquest trimestre, el Sr. Bisbe, Mons. Joan Piris,
ha conferit el sagrament de la Confirmació
als joves que s’esmenten a continuació:
nois

noies

Gener

25

Almacelles................................................2

8

Gener

30

P. Santa Teresina (col. Episcopal)................6

6

Febrer

1

Raimat.....................................................4

7
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Decret
Atesa la situació existent en la nostra Diòcesi, en què per raons múltiples, econòmiques i socials, moltes famílies han de viure en situacions
deplorables per manca d’un habitatge digne,
Sentint la urgència de donar alguna resposta a aquests problemes i
amb el suport unànime del Consell Presbiteral, en plenària del sis d’octubre
de dos mil catorze,
Pel present decret,
El Bisbat de Lleida cedeix per cinquanta anys prorrogables, a la “Fundació entre tots i per al bé de tothom”, una part de l’edifici “Seminari
de Lleida”, que és la que té entrada pel carrer Maragall, núm. 5, contigua
lateralment a la part de l’edifici situat al carrer Canonge Brugulat, núm. 22,
on té la seu social l’ISCR-IREL.
Lleida, a 7 d’octubre de 2014

† Joan Piris Frígola,
Bisbe de Lleida

Víctor M. Espinosa
Canceller-Secretari General
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Cessió Seminari
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Moviment JOC Nacional de Catalunya
Decret
Acceptada la sol·licitud presentada de paraula per la Sra. Sheila
Sánchez, presidenta i Mn. Emilià Almodóvar, consiliari del Moviment JOC
Nacional de Catalunya i les Illes amb data 17 de juny de 2014, juntament
amb els Estatuts aprovats el 13 de juliol de 2013 com a associació pública
de fidels amb personalitat jurídica pública a l’Arquebisbat de Barcelona,
sol·licitant el reconeixement de l’associació en aquesta Diòcesi de Lleida;
Tenint en compte que segons consta en els estatuts, aquest moviment
podrà actuar en les altres diòcesis que tinguin seu a Catalunya si ho autoritzen els respectius bisbes;
Considerant que aquesta associació d’acció catòlica especialitzada en
el món obrer pot redundar en benefici dels fidels i aportar fruits apostòlics;
Pel present, reconeixem en aquesta Diòcesi de Lleida el Moviment
JOC Nacional de Catalunya i autoritzem la seva activitat apostòlica en
àmbit diocesà.
Lleida, 26 de gener de 2015
Ho decreta i firma l’Excm. i Rvdm. Sr. Bisbe de Lleida

† Joan Piris Frígola,
Bisbe de Lleida
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Víctor M. Espinosa
Canceller-Secretari General

Lleida, 5 de enero del 2014
Mons. Darío de Jesús Monsalve
Arzobispo de Cali
En nombre mío y del presbiterio de Lleida expreso mis sinceras
condolencias por el fallecimiento del Pbro. Sebastián Aldomá Bonjoch,
ordenado sacerdote en nuestra diócesis y que desde 1961 prestaba sus
servicios sacerdotales en esta querida y tan entrañable Arquidiócesis de
Cali. Agradecemos al Buen Dios su vida y ministerio.
Somos conscientes de las limitaciones inherentes a la condición humana… Pero la fe que hemos recibido de los primeros testigos nos asegura
que Cristo ha resucitado y ha conquistado y redimido para siempre todo lo
nuestro, hasta las realidades más íntimas... (“No se perderá ni uno sólo de
vuestros cabellos…”-Lc 21,18).
Nos satisface ver como el regalo que Sebastián hizo de su vida entera
a Dios, el Dios de la vida lo recibe a la vez que confiamos que en su plenitud
ya lo viva en esta Epifanía que ayer celebrábamos.
Agradezco al Señor por lo que pude ver en su vivir y quehacer las
dos veces que estuve en Cali, especialmente cuando se conmemoró los 50
años de la venida a una de las periferias de Cali: Lleras Camargo y Siloé.
Emociona ver a una persona que se entregaba con alegría e ilusión como
persona consagrada y puesta en manos de Dios al servicio de las personas,
tal como su Maestro le configuraba. Y, por supuesto, agradezco de corazón a los obispos con los que colaboró en Cali, al presbiterio caleño y las
personas que le acompañaron.
Nuestro hermano Sebastián ha tenido una vida larga y ha trabajado
mucho en bien de los demás... Y ahora, en su última etapa, ha tenido
también la gran suerte de contar con el cuidado abnegado y generoso de
la Hermana Santa y otros amigos que le han apoyado hasta el último momento, cosa que quiero agradecer expresamente.
Que el Buen Dios valore todo aquello que de positivo ha hecho nuestro
hermano Sebastián y perdone todas sus debilidades. En manos del Señor,
que son manos de misericordia, ponemos la vida de aquel a quien Él llamó
a la fe y al servicio de su Iglesia. Que el Padre Dios le acoja en su hogar
para siempre. Descanse en Paz.
Mons. Joan Piris. Obispo de Lleida
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Vicaria General
Consell Presbiteral
Sessió del dia 17 de desembre de 2014
Hi són presents tots els consellers. Modera la sessió el P. Jesús Sans.
Assisteix a la sessió del Consell, Mn. Xavier Jauset, Administrador Diocesà.
S’aprova l’acta de la sessió anterior de 6 d’octubre de 2014, sense
esmenes.
Seguint d’acords i temes:
Respecte a la Casa de l’Església i el seu dèficit mensual, Mn. Jauset
informa que s’han contractat els serveis d’una empresa que està estudiant
diverses possibilitats per pal·liar-lo.
El seminarista Pedro, ja està desvinculat de la Diòcesi de Lleida com
a seminarista, ja que no era possible legalitzar la seva situació al nostre
país. Aquest curs no hi ha cap seminarista a la nostra Diòcesi. Respecte al
seminarista Josep, tampoc està en procés de seminari. Degut a les seves
circumstàncies personals i familiars, se l’ha nomenat Animador de Comunitat
i va fent preparació de cara al Diaconat Permanent.
Pisos Socials: El Sr. Bisbe torna a agrair el suport de Consell a aquest
projecte, però alhora sol·licita que es continuïn fomentant iniciatives des de
les parròquies per fomentar els recursos econòmics necessaris.
Tema Primer: Pressupost Diocesà per a l’exercici 2015. Mn. Xavier
Jauset., Ecònom Diocesà.
Es fa un exhaustiu anàlisi dels pressupostos.
Tema Segon: Objectius Diocesans. Després d’haver-los assumit i
explicat a les comunitats: Exemples pràctics de l’aplicació dels mateixos,
que puguem compartir amb altres parròquies.
Mn. Joan Jové: Intenten concretar el primer objectiu diocesà, l’alegria
de la fe, a partir de la potenciació de l’eucaristia dominical, on amb eslògans
determinats incentiven el contingut real de la celebració
Mn. Daniel Gómez: El primer objectiu, intenten concretar-lo, dedicant
un diumenge a cadascuna de les parròquies de la Unitat, amb l’eucaristia
preparada amb nens i joves amb explicacions de temes de Diòcesi, realitzant
activitats per a nens, en acabar la celebració, i un amb dinar de germanor.
La resposta ha estat una mica minsa però els que han participat demanen
repetir l’activitat.
Mn. Casildo Rodríguez: La concreció de l’alegria es materialitzarà dedicant una tarda amb els nens/es de la parròquia, amb activitats recreatives
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Mn. Lluis Sallán: Han potenciat un espai de pregaria els dijous, amb
introducció i benedicció final. Els dissabtes, celebració de l’eucaristia amb la
participació de joves, amb acord de la Delegació de Joves, reforçant la idea
de ser una parròquia universitària. L’intent és, a més, realitzar un acompanyament personal a aquests joves. A més, a cada eucaristia es reparteix
una “targeta de visita”, que és la “targeta de visita de Déu”, on apareix un
missatge de l’Evangeli i pistes de reflexió i pregària per la setmana.
Es demana que Carles faci un espai al Web per penjar experiències
pastorals i compartir-les.
Mn. Ramon Prat: Demana si es fa difusió dels actes proposats per
l’àrea de litúrgia i espiritualitat. Les iniciatives diocesanes s’haurien de potenciar perquè són poques a l’any i es programen per cohesionar el projecte
diocesà. Cal alimentar l’afecció a l’església diocesana.
Tema Tercer: Testimoni de les Unitats Pastorals que ja estan en
funcionament. Passes que s’estan donant i exemples pràctics.
Per manca de temps es posposa la reflexió d’aquest tema pel següent
Consell Presbiteral.
Altres:
En el decurs de compartir experiències pastorals de les parròquies, es
fa petició a la Delegació de Mitjans de Comunicació, si al Web es pot obrir
un espai on compartir-les i de fàcil accés.
Essent les 14 hores i sense cap altre assumpte a tractar, el Sr.
Bisbe va agrair el treball fet al llarg de tot el curs i clogué la sessió
amb una pregària.
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i una xocolatada. Durant el temps de Pasqua també tenen acordat amb el
grup bíblic, realitzar un dinar de germanor.
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Secretaria General
Nomenaments
Febrer
Dia 6
Sr. Jordi Pérez Ansótegui, Delegat Diocesà de Mitjans de Comunicació Social.
Dia 18
M. Evangelina Fajardo Montecinos, Gerent i Coordinadora General
de la Casa Sacerdotal de Lleida.
Març
Dia 2
Mn. Paul Fecheta, Prevere de la Diòcesi de Jasi (Romania) amb
la corresponent llicència del seu Ordinari, rector de les Parròquies de la
Nativitat de la Mare de Déu de Juncosa i de St. Joan Baptista dels Torms,
en substitució de Mn. Jordi Piñol que passa a Emèrit i al qui li agraïm molt
sincerament els més de trenta anys dedicats generosament al servei de les
esmentades parròquies.
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Mn. Sebastià Aldomà Bonjoch
La vigília de l’Epifania, a Cali (Colòmbia), ha mort el prevere diocesà
Mn. Sebastià Aldomà Bonjoch.
Nascut a Castellnou d’Oluges, a la Segarra lleidatana, el 24 d’abril
de 1929, fill de Francesc i de Dolors, rebé el Baptisme dos dies després a
la parròquia del seu poble i, el 18 de setembre de 1933, la Confirmació.
Ingressà al Seminari de Lleida, als catorze anys (1943) i seguí els estudis eclesiàstics fins a la seva ordenació sacerdotal el 29 de juny de 1955.
Ecònom de Viu de Llevata i Encarregat de les parròquies de Manyanet
i Sentís, des de la seva ordenació fins a primers de gener de 1958, passà
després com a Capellà de Xerallo i Encarregat d’aquelles parròquies i a
més a més de la de “Les Esglésies”. Desenvolupà aquest càrrec fins al 9
de juliol de 1959, data en la que fou designat Ecònom de la Parròquia de
Puigverd de Lleida.
Però la seva il·lusió era servir prop de les terres de missió, i amb aquesta
finalitat seguí un curs d’especialització a l’Obra de Cooperació Sacerdotal
Hispano-Americana (OCSHA), que ja va ser el punt d’entrada al que ha estat
la seva tasca durant la resta de la seva vida. La seva disponibilitat i entrega
als altres va ser sempre una característica del seu tarannà.
Serví els més pobres, la perifèria, els més abandonats, i això lluny de
casa seva, dedicat en cos i ànima a la tasca missional a la Diòcesi de Cali,
a Colòmbia. Allí des de l’any 1961, per més de cinquanta-tres anys, va
posar en marxa, junt amb altres iniciatives, a la zona de “Siloé” un barri
popular de la ciutat de Cali, una “Llar Infantil”, i una “Granja-Escola”,
dedicades ambdues a les etapes més importants de l’educació, com són la
infància i la joventut, en la qual hi treballen molts veïns d’aquella zona, i
que amb els productes obtinguts, fruites, verdures i ramats, especialment
oví, i derivats lactis, obtenen un cert rendiment per mantenir una veritable
empresa.
A més a més, durant més de trenta anys, ha estat encarregat del cementiri “Jardins de l’Aurora”, en el mateix barri de Siloé, i del qual havia
estat nomenat com a “Capellà”, on va poder exercitar una tasca d’acompanyament i consol prop de les famílies afectades pel traspàs dels seus
estimats, un aspecte espiritual d’una missió difícil i remarcable.
En resum, la seva tasca d’extensió del “Regne del Cel”, ha estat
exemplar tant des del punt de vista humà com des del punt de vista religiós.
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Les seves despulles foren inhumades a Cali, el dia 6 de gener, a les
3 de la tarda, hora local (9 del vespre a Catalunya) i s’oficià l’Eucaristia del
seu comiat a la parròquia “Niño Dios de Belén”, on ell havia desenvolupat
part de la seva tasca pastoral.
El Bisbat de Lleida anunciarà al seu moment l’hora i lloc de la Santa
Missa Exequial.
Ja descansa en el Senyor, el qui ha estat un veritable servent de Déu.
Mn. Aldomà.
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Oficina d’informació
Comunicat
de la reunió núm. 213

La reunió s’ha iniciat a la ciutat de Terrassa, i
concretament en el conjunt de les Esglésies de Sant Pere, La Seu d’Ègara,
per tal de commemorar el 1400 aniversari del Concili Tarraconense d’Ègara,
ja que la diòcesi de Terrassa té una profunda vinculació amb aquella diòcesi
que existí als inicis del cristianisme en el mateix territori i que subsistí fins a
començaments del segle VIII.
A l’Església de Santa Maria (antiga catedral), els bisbes han fet la
pregària de l’hora Sexta, que ha presidit Mons. Josep Àngel Saiz i després
han visitat el conjunt de les esglésies de Sant Pere i Sant Miquel, que els ha
mostrat Mn. Antoni Deulofeu, rector de la parròquia de Sant Pere.
A les dependències de la casa rectoral, els bisbes han començat
la reunió de treball fins al migdia en què han rebut la visita del Sr. Jordi
Ballart, alcalde de Terrassa. Mons. Saiz, l’alcalde Ballart, Mons. Pujol i el
cardenal Martínez Sistach han pronunciat uns breus parlaments. Tots han
destacat la importància i la significació d’aquesta reunió dels bisbes de la
Tarraconense a Terrassa, en l’escaiença de l’aniversari del Concili egarenc
del 615, en el qual van participar dotze bisbes i els representants d’altres
dos. En les seves actes conciliars apareixen els noms dels assistents, però
no consten les seus episcopals. El text conciliar confirma les disposicions
del Concili d’Osca (598) i fa referència a qüestions diverses sobre la vida i
els costums dels eclesiàstics.
A la tarda del dia 27, els bisbes han prosseguit la reunió de treball
a la Residència Maria Immaculada de Tiana i han tractat, entre d’altres,
aquests temes:
• Mons. Vives, secretari de la CET, ha presentat als bisbes el Balanç
econòmic de l’any 2014 i el Pressupost de l’any 2015 del Fons
Comú Interdiocesà, els quals han estat estudiats i aprovats.
• Mons. Taltavull, president del Secretariat Interdiocesà de Catequesi
(SIC), ha presentat als bisbes diversos projectes, com ara la publicació
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Els dies 27 i 28 de gener de 2015 ha tingut
lloc la reunió n. 213 de la Conferència Episcopal
Tarraconense (CET). La reunió ha estat presidida
per Mons. Jaume Pujol Balcells, arquebisbe metropolità de Tarragona i primat, i hi han assistit tots
els seus membres.
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del Catecisme «Testimonis del Senyor» en català, i altres materials
complementaris a aquest catecisme.
• Mons. Cortés, responsable de la Pastoral Familiar a la CET, ha exposat els lineamenta del proper Sínode de bisbes sobre la família,
que se celebrarà el proper octubre.
• Mons. Vives, president de la Comissió Interdiocesana de Litúrgia
(CIL), ha presentat el programa del IV Congrés Litúrgic de Montserrat, que els bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense i
l’Abat de Montserrat convoquen per als propers 16, 17 i 18 d’abril,
coincidint amb el Centenari del Primer Congrés Litúrgic celebrat
l’any 1915, i que es portarà a terme a Barcelona i al Monestir de
Montserrat.
El dia 28, al Seminari Conciliar de Barcelona, els bisbes han celebrat
una sessió conjunta amb més de vuitanta superiors majors religiosos i altres
religiosos i religioses, en ocasió de l’Any de la Vida Consagrada. Aquest es
va iniciar el passat 30 de novembre, primer diumenge d’Advent, convocat
pel Sant Pare Francesc i finalitzarà el dia 2 de febrer de 2016, festa de la
Presentació del Senyor.
Mons. Romà Casanova, bisbe de Vic, i el P. Màxim Muñoz, president
de la Unió de Religiosos de Catalunya (URC), han formulat la seves reflexions sobre la invitació del papa Francesc a transmetre l’alegria de l’Evangeli
i a una renovada missió de l’Església a casa nostra. Tots els assistents han
pogut participar en un diàleg obert sobre la Vida Religiosa i la seva aportació
al conjunt del treball pastoral de l’Església a les nostres diòcesis, des de la
diversitat dels carismes.
S’ha projectat també un suggestiu vídeo, preparat per la URC, sobre
el passat i el present de la presència religiosa a les diòcesis de Catalunya.
Al migdia s’ha celebrat l’Eucaristia, a l’església del Seminari Conciliar
de Barcelona, presidida pel Cardenal Lluís Martínez Sistach, que ha recordat
que la vida religiosa és «un gran do de l’Esperit, que evangelitza, transforma
i humanitza la nostra societat».
En acabar la celebració, el P. Màxim Muñoz ha lliurat als bisbes i a tots
els participants el número 4 de la Col·lecció URC, publicat per Editorial
Claret, en el qual s’hi troba la «Carta apostòlica als Consagrats en l’inici
de l’Any de la Vida Consagrada» del papa Francesc i la «Carta en l’Any
de la Vida Consagrada» dels Bisbes de Catalunya.
Barcelona, 28 de gener de 2015
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Sant Pare
XLIX Jornada Mundial
de les
Comunicacions Socials
Comunicar la família:
Ambient privilegiat de l’encontre en la gratuïtat de l’amor.
El tema de la família es troba en el centre
d’una reflexió eclesial profunda i d’un procés sinodal que preveu dos sínodes, un d’extraordinari —que s’acaba de celebrar— i un altre d’ordinari,
convocat per al proper mes d’octubre. En aquest context, he considerat
oportú que el tema de la propera Jornada Mundial de les Comunicacions
Socials tingués com a punt de referència la família. En efecte, la família és
el primer lloc on aprenem a comunicar. Tornar a aquest moment originari
ens pot ajudar, tant a comunicar de manera més autèntica i humana, com
a observar la família des d’un nou punt de vista.
Podem deixar-nos inspirar per l’episodi evangèlic de la visita de Maria
a Elisabet (cf. Lc 1,39-56): «Tan bon punt Elisabet va sentir la salutació de
Maria, l’infant va saltar dins les seves entranyes, i Elisabet quedà plena de
l’Esperit Sant. Llavors va exclamar amb totes les forces: “Ets beneïda entre
totes les dones i és beneït el fruit de les teves entranyes!”» (v. 41-42).
Aquest episodi ens mostra sobretot la comunicació com un diàleg que
s’entrelliga amb el llenguatge del cos. En efecte, la primera resposta a la
salutació de Maria la dóna el nen saltant joiós dins el ventre d’Elisabet. Exultar per l’alegria de l’encontre és, en certa manera, l’arquetip i el símbol de
qualsevol altra comunicació que aprenem fins i tot abans de venir al món. El
si matern que ens acull és la primera «escola» de comunicació, feta d’escolta
i de contacte corporal, on comencem a familiaritzar-nos amb el món extern
en un ambient protegit i amb el so tranquil·litzador del batec del cor de la
mare. Aquest encontre entre dos éssers a la vegada tan íntims, malgrat que
encara tan estranys l’un de l’altre, és un encontre ple de promeses, és la
nostra primera experiència de comunicació. I és una experiència que ens
fa comuns a tots, perquè tots nosaltres hem nascut d’una mare.
Després d’arribar al món, romanem en un «si», que és la família. Un si
fet de persones diverses en relació; la família és el «lloc on s’aprèn a conviure
en la diferència» (exhortació apostòlica Evangelii gaudium, 66): diferències
de gèneres i de generacions, que comuniquen més que res perquè s’acullen
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mútuament, perquè entre ells hi ha un vincle. I com més ampli és el ventall
d’aquestes relacions i més diverses són les edats, més ric és el nostre ambient de vida. És el vincle allò que fonamenta la paraula, que per la seva part
enforteix el vincle. Nosaltres no inventem les paraules: les podem utilitzar
perquè les hem rebut. En la família s’aprèn a parlar la llengua materna, és
a dir, la llengua dels nostres avantpassats (cf. 2Ma 7,25.27). Dins la família
es percep que d’altres ens han precedit, i ens han posat en condicions
d’existir i de poder, també nosaltres, generar vida i fer alguna cosa bona i
bonica. Podem donar perquè hem rebut, i aquest cercle virtuós es troba en
el cor de la capacitat de la família de comunicar-se i de comunicar; i, més
en general, és el paradigma de qualsevol comunicació.
L’experiència del vincle que ens «precedeix» fa que la família sigui també
el context on es transmet aquesta forma fonamental de comunicació que és
la pregària. Quan la mare i el pare posen a dormir els seus infants recent
nascuts, sovint els confien a Déu per tal que vetlli per ells; i quan els nens
són una mica més grans, reciten amb ells les oracions senzilles, recordant
amb afecte altres persones: els avis i altres familiars, els malalts i els qui
pateixen, tots aquells que més necessiten l’ajuda de Déu. Així, la major part
de nosaltres ha après en la família la dimensió religiosa de la comunicació,
que en el cristianisme està impregnada d’amor, l’amor de Déu que se’ns
dóna i que nosaltres oferim als altres.
El que ens fa entendre en la família allò que és veritablement la comunicació com a descobriment i construcció de proximitat és la capacitat
d’abraçar-se, de sostenir-se, d’acompanyar-se, de desxifrar les mirades i
els silencis, de riure i plorar junts, entre persones que no s’han escollit i
que, malgrat això, són tan importants les unes per a les altres. Reduir les
distàncies, sortint els uns a l’encontre dels altres i acollint-se, és motiu de
gratitud i d’alegria: de la salutació de Maria i del salt de l’infant en brolla la
benedicció d’Elisabet, a la qual segueix el bellíssim cant del Magníficat, en
el qual Maria lloa el pla d’amor de Déu damunt seu i damunt del seu poble.
D’un «sí» pronunciat amb fe, sorgeixen conseqüències que van molt més
enllà de nosaltres mateixos i s’expandeixen pel món. «Visitar» comporta
obrir les portes, no tancar-se en un mateix, sortir, anar vers l’altre. També
la família està viva si respira obrint-se més enllà d’ella mateixa, i les famílies
que fan això poden comunicar el seu missatge de vida i de comunió, poden
donar consol i esperança a les famílies més ferides, i fer créixer l’Església
mateixa, que és família de famílies.
La família és, més que cap altre, el lloc on, vivint junts la quotidianitat,
s’experimenten els límits propis i aliens, els problemes petits i grans de la
convivència, del posar-se d’acord. No existeix la família perfecta, però no
s’ha de tenir por de la imperfecció, de la fragilitat, ni tan sols dels conflictes;
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s’ha d’aprendre a afrontar-los de manera constructiva. Per això, la família
en la qual, amb els límits i pecats propis, tots s’estimen, es converteix en
una escola de perdó. El perdó és una dinàmica de comunicació: una comunicació que es desgasta, que es trenca, i que, mitjançant el penediment
expressat i acollit, es pot reprendre i fer créixer. Un nen que aprèn en la
família a escoltar els altres, a parlar de manera respectuosa, expressant el
seu punt de vista sense negar el dels altres, serà un constructor de diàleg i
de reconciliació en la societat.

A més, en un món on tan sovint es maleeix, es parla malament, se
sembra zitzània, es contamina el nostre ambient humà amb xafarderies, la
família pot ser una escola de comunicació com a benedicció. I això també
allí on sembla que preval inevitablement l’odi i la violència, quan les famílies estan separades entre elles per murs de pedra o per murs no menys
impenetrables del prejudici i del ressentiment, quan sembla que hi ha bones
raons per a dir «ja n’hi ha prou»; l’única manera per a trencar l’espiral del
mal, per a testimoniar que el bé és sempre possible, per a educar els fills en
la fraternitat, és en realitat beneir en comptes de maleir, visitar en comptes
de rebutjar, acollir en comptes de combatre.
Avui, els mitjans de comunicació més moderns, que són irrenunciables
sobretot per als més joves, poden tant obstaculitzar com ajudar a la comunicació en la família i entre famílies. La poden obstaculitzar si es converteixen
en una manera de sostraure’s a l’escolta, d’aïllar-se de la presència dels
altres, de saturar qualsevol moment de silenci i d’espera, oblidant que «el
silenci és part integrant de la comunicació i sense ell no hi ha paraules amb
densitat de contingut» (Benet XVI, Missatge per a la XLVI Jornada Mundial
de les Comunicacions Socials, 24 de gener de 2012). La poden afavorir
si ajuden a explicar i compartir, a restar en contacte amb aquells qui són
lluny, a agrair i a demanar perdó, a fer possible una vegada i una altra l’encontre. Redescobrint quotidianament aquest centre vital que és l’encontre,
aquest «inici viu», sabrem orientar la nostra relació amb les tecnologies, en
comptes de ser guiats per elles. També en aquest camp, els pares són els
primers educadors. Però no se’ls ha de deixar sols; la comunitat cristiana
està cridada a ajudar-los per a viure en el món de la comunicació d’acord
amb els criteris de la dignitat de la persona humana i del bé comú.
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A propòsit de límits i de comunicació, tenen molt per ensenyar-nos
les famílies amb fills afectats per una o més discapacitats. El dèficit en el
moviment, els sentits o l’intel·lecte suposa sempre una temptació a tancar-se;
però pot convertir-se, gràcies a l’amor dels pares, dels germans i d’altres
persones amigues, en un estímul per a obrir-se, compartir, comunicar de
manera inclusiva; i això pot ajudar l’escola, la parròquia, les associacions,
per tal que siguin més acollidores amb tots i no excloguin ningú.
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El desafiament que avui se’ns proposa és, per tant, tornar a aprendre a narrar, no simplement a produir i a consumir informació. Aquesta
és la direcció vers la qual ens empenyen els potents i valuosos mitjans de
la comunicació contemporània. La informació és important, però no és
suficient, perquè sovint simplifica, contraposa les diferències i les altres
visions, invitant a posar-se d’una part o d’una altra, en comptes d’afavorir
una visió de conjunt.
La família, en conclusió, no és un camp en el qual se’ns comuniquen
opinions, o un terreny on es combaten batalles ideològiques, sinó un ambient
on s’aprèn a comunicar en la proximitat i un subjecte que comunica, una
«comunitat comunicant». Una comunitat que sap acompanyar, celebrar i
fructificar. En aquest sentit, és possible restablir una mirada capaç de reconèixer que la família continua sent un gran recurs, i no sols un problema o
una institució en crisi. Els mitjans de comunicació tendeixen algunes vegades
a presentar la família com si fos un model abstracte que cal defensar o atacar, en comptes d’una realitat concreta que s’ha de viure; o com si fos una
ideologia d’un contra la d’algú altre, en comptes de l’espai on tots aprenem
el que significa comunicar en l’amor rebut i lliurat. Narrar significa més aviat
comprendre que les nostres vides estan entrelligades en una trama unitària,
que les veus són múltiples i que cada una és insubstituïble.
La família més bonica, protagonista i que no representa cap problema,
és la que sap comunicar, partint del testimoniatge, la bellesa i la riquesa de
la relació entre home i dona, i entre pares i fills. No lluitem per a defensar
el passat, sinó que treballem amb paciència i confiança, en tots els ambients
en què vivim quotidianament, per a construir el futur.
Vaticà, 23 de gener de 2015
Vigília de la festa de Sant Francesc de Sales
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XXX Jornada Mundial de la
Joventut 2015
Missatge del Sant Pare Francesc
«Feliços els nets de cor, perquè veuran Déu» (Mt 5,8)
Continuem avançant en el nostre pelegrinatge espiritual a Cracòvia,
on tindrà lloc la propera edició internacional de la Jornada Mundial de la
Joventut, el juliol de 2016. Com a guia en el nostre camí, hem escollit el
text evangèlic de les Benaurances. L’any passat vam reflexionar sobre la
benaurança dels pobres en l’esperit, situant-la en el context més ampli del
sermó de la muntanya. Vam descobrir el significat revolucionari de les Benaurances i la forta crida de Jesús a llançar-nos decididament a l’aventura de la
recerca de la felicitat. Aquest any reflexionarem sobre la sisena Benaurança:
«Feliços els nets de cor, perquè veuran Déu» (Mt 5,8).
1. El desig de felicitat
La paraula benaurats ‘feliços’, apareix nou vegades en aquesta primera gran predicació de Jesús (cf. Mt 5,1-12). És com una tornada que ens
recorda la crida del Senyor a recórrer amb ell un camí que, malgrat totes
les dificultats, condueix a la felicitat veritable.
Benvolguts joves, totes les persones de tots els temps i de qualsevol
edat busquen la felicitat. Déu ha posat en el cor de l’home i de la dona
un anhel profund de felicitat, de plenitud. ¿No noteu que els vostres cors
estan inquiets i a la recerca continuada d’un bé que pugui sadollar la seva
set d’infinit?
Els primers capítols del llibre del Gènesi ens presenten la benaurança
esplèndida a què estem cridats, que consisteix en la comunió perfecta amb
Déu, amb els altres, amb la naturalesa, amb nosaltres mateixos. L’accés
lliure a Déu, a la seva presència i intimitat, formava part del seu projecte
sobre la humanitat des dels orígens i feia que la llum divina absorbís de veritat i transparència totes les relacions humanes. En aquest estat de puresa
original, no hi havia «màscares», subterfugis, ni motius per a amagar-se els
uns dels altres. Tot era net i clar.
Quan l’home i la dona cedeixen a la temptació i trenquen la relació
de comunió i de confiança amb Déu, el pecat entra en la història humana
(cf. Gn 3). Les conseqüències es fan notar de seguida en les relacions amb
ells mateixos, dels uns amb els altres, amb la natura. I són dramàtiques. La
puresa dels orígens queda com contaminada. Des d’aquest moment, l’ac37

Santa Seu

Benvolguts joves,

cés directe a la presència de Déu ja no és possible. Apareix la tendència a
amagar-se, l’home i la dona han de cobrir la seva nuesa. Sense la llum que
prové de la visió del Senyor, veuen la realitat que els envolta de manera
distorsionada, miop. La «brúixola» interior que els guiava en la recerca de la
felicitat perd el punt d’orientació, i la temptació del poder, del tenir i el desig
de plaer costi el que costi els porta a l’abisme de la tristesa i de l’angoixa.
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En els Salms trobem el crit de la humanitat que, des del més endins
de la seva ànima, clama Déu: «“Qui ens farà feliços?” Senyor, que sigui el
nostre estendard la llum de la teva mirada!» (Sl 4,7). El Pare, en la seva
bondat infinita, respon a aquesta súplica enviant el seu Fill. En Jesús, Déu
assumeix un rostre humà. Amb la seva encarnació, vida, mort i resurrecció,
ens redimeix del pecat i ens descobreix nous horitzons, impensables fins
aquell moment.
I així, en Crist, benvolguts joves, trobareu el compliment ple dels vostres
somnis de bondat i de felicitat. Només ell pot satisfer les vostres expectatives,
sovint frustrades per les falses promeses mundanes. Com va dir sant Joan
Pau II: «És ell la bellesa que tant us atrau; és ell qui us provoca amb aquesta
set de radicalitat que no us permet deixar-vos portar pel conformisme; és
ell qui us empeny a deixar les màscares que falsegen la vida; és ell qui us
llegeix en el cor les decisions més autèntiques que d’altres voldrien sufocar.
És Jesús qui suscita en vosaltres el desig de fer de la vostra vida quelcom
gran» (Vetlla de pregària a Tor Vergata, 19 d’agost de 2000).
2. Benaurats els nets de cor…
Ara intentem aprofundir en el perquè aquesta benaurança passa a
través de la puresa del cor. Abans que res, cal comprendre el significat bíblic
de la paraula cor. Per a la cultura semita el cor és el centre dels sentiments,
dels pensaments i de les intencions de la persona humana. Si la Bíblia ens
ensenya que Déu no mira les aparences, sinó el cor (cf. 1Sa 16,7), també
podríem dir que és des del nostre cor des d’on podem veure Déu. Això és
així perquè el nostre cor concentra l’ésser humà en la seva totalitat i unitat
de cos i ànima, la seva capacitat d’estimar i de ser estimat.
Pel que fa a la definició de net, la paraula grega utilitzada per l’evangelista Mateu és katharos, que significa fonamentalment ‘pur’, ‘lliure de
substàncies contaminants’. A l’Evangeli, veiem que Jesús rebutja una determinada concepció de puresa ritual lligada a l’exterioritat, que prohibeix
el contacte amb coses i persones (entre elles, els leprosos i els estrangers)
considerades impures. Als fariseus que, com altres molts jueus d’aquell temps,
no menjaven sense haver fet les ablucions i observaven moltes tradicions
sobre la neteja dels objectes, Jesús els va dir categòricament: «No hi ha res
del que entra a l’home des de fora que el pugui fer impur; només allò que
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surt de l’home el fa impur. […] Perquè de dintre el cor de l’home surten les
intencions dolentes que el porten a relacions il·legítimes, robatoris, assassinats, adulteris, avarícies, maldats, enganys, llibertinatge, enveges, injúries,
arrogància, insensatesa» (Mc 7,15.21-22).

Una vegada us vaig preguntar: On teniu el vostre tresor? ¿En què
descansa el vostre cor? (cf. Entrevista amb alguns joves de Bèlgica, 31 de
març de 2014). Sí, els nostres cors poden aferrar-se a tresors veritables
o falsos, en els quals poden trobar repòs autèntic o adormir-se, fent-se
peresosos i insensibles. El bé més preuat que podem tenir en la vida és
la nostra relació amb Déu. Ho creieu així de veritat? Sou conscients del
valor inestimable que teniu als ulls de Déu? Sabeu que ell us valora i us
estima incondicionalment? Quan aquesta convicció desapareix, l’ésser
humà es converteix en un enigma incomprensible, perquè precisament allò
que dóna sentit a la nostra vida és saber-nos estimats incondicionalment
per Déu. Recordeu el diàleg de Jesús amb el jove ric (cf. Mc 10,17-22)?
L’evangelista Marc diu que Jesús se’l va mirar i el va estimar (v. 21), i
després el va convidar a seguir-lo per a trobar el tresor veritable. Us desitjo,
estimats joves, que aquesta mirada de Crist, plena d’amor, us acompanyi
durant tota la vostra vida.
Durant la joventut, emergeix la gran riquesa afectiva que hi ha en els
vostres cors, el desig profund d’un amor veritable, meravellós, gran. Quanta
energia hi ha en aquesta capacitat d’estimar i de ser estimat! No permeteu
que aquest valor tan preciós sigui falsejat, destruït o menystingut. Això
passa quan les nostres relacions estan marcades per la instrumentalització
del proïsme per als fins egoistes propis, en ocasions com un mer objecte
de plaer. El cor queda ferit i trist després d’aquestes experiències negatives.
Us ho demano: no tingueu por de l’amor veritable, aquell que ens ensenya
Jesús i que sant Pau descriu així: «L’amor és pacient, és bondadós; l’amor
no té enveja, no és altiu ni orgullós, no és groller ni interessat, no s’irrita ni
es venja; no s’alegra de fer el mal, sinó que troba el goig en la veritat. Tot
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Per tant, en què consisteix la felicitat que surt d’un cor pur? Per la llista
que fa Jesús dels mals que fan tornar l’home impur, veiem que es tracta
sobretot d’alguna cosa que té a veure amb el camp de les nostres relacions.
Cadascú ha d’aprendre a descobrir allò que pot «contaminar» el seu cor,
formar-se una consciència recta i sensible, capaç de «reconèixer quina és
la voluntat de Déu, allò que és bo, agradable a ell i perfecte» (Rm 12,2).
Si hem d’estar atents i cuidar adequadament la creació, per tal que l’aire,
l’aigua, els aliments no estiguin contaminats, encara més hem de cuidar la
puresa d’allò més preciós que tenim: els nostres cors i les nostres relacions.
Aquesta «ecologia humana» ens ajudarà a respirar l’aire pur que prové de
les coses boniques, de l’amor veritable, de la santedat.
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ho excusa, tot ho creu, tot ho espera, tot ho suporta. L’amor no passarà
mai» (1Co 13,4-8).
Al mateix temps que us convido a descobrir la bellesa de la vocació
humana a l’amor, us demano que us rebel·leu contra aquesta tendència
tan estesa de banalitzar l’amor, sobretot quan s’intenta reduir-lo només a
l’aspecte sexual, privant-lo així de les seves característiques essencials de
bellesa, comunió, fidelitat i responsabilitat. Benvolguts joves, «en la cultura
de la provisionalitat, de la relativitat, molts prediquen que l’important és
“gaudir” el moment, que no val la pena comprometre’s per a tota la vida,
fer opcions definitives, “per a sempre”, perquè no se sap què passarà demà.
Jo, en canvi, us demano que sigueu revolucionaris, us demano que aneu
contracorrent; sí, en això us demano que us rebel·leu contra aquesta cultura
de la provisionalitat, que en el fons, creu que no sou capaços d’assumir
responsabilitats, creu que no sou capaços d’estimar veritablement. Jo tinc
confiança en vosaltres, joves, i demano per vosaltres. Atreviu-vos a “anar
contracorrent”. I atreviu-vos també a ser feliços» (Encontre amb els voluntaris
de la JMJ de Rio de Janeiro, 28 de juliol de 2013).
Vosaltres, joves, sou exploradors experts. Si us decidiu a descobrir el
ric magisteri de l’Església en aquest camp, veureu que el cristianisme no
consisteix en una sèrie de prohibicions que apaguen les vostres ànsies de
felicitat, sinó en un projecte de vida capaç d’atraure els nostres cors.
3. …perquè veuran Déu
En el cor de qualsevol home i dona ressona contínuament la invitació
del Senyor: «Busqueu la meva mirada» (Sl 27,8). Al mateix temps, hem de
confrontar-nos sempre amb la nostra pobra condició de pecadors. És el que
llegim, per exemple, en el Llibre dels Salms: «Qui pot pujar a la muntanya
del Senyor? Qui pot estar-se en el seu temple sant? El qui té el cor sincer i
les mans sense culpa» (Sl 24,3-4). Però no tinguem por ni ens desanimem:
a la Bíblia i en la història de cadascun de nosaltres veiem que Déu sempre
fa el primer pas. Ell és qui ens purifica per tal que siguem dignes d’estar a
la seva presència.
El profeta Isaïes, quan va rebre la crida del Senyor perquè parlés en
nom seu, es va espantar: «Ai de mi! Estic perdut! Jo que sóc un home de
llavis impurs!» (Is 6,5). Però el Senyor el va purificar per mitjà d’un àngel
que li va tocar la boca i li va dir: «Ha desaparegut la teva culpa, ha estat
esborrat el teu pecat» (v. 7). En el Nou Testament, quan Jesús va cridar els
seus primers deixebles al llac de Genesaret i va fer el prodigi de la pesca
miraculosa, Simó Pere se li va tirar als peus dient: «Aparta’t de mi, Senyor,
que sóc un pecador!» (Lc 5,8). La resposta no es va fer esperar: «No tinguis
por. D’ara endavant seràs pescador d’homes» (v. 10). I quan un dels deixebles
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Alguns de vosaltres sentiu o sentireu la crida del Senyor al matrimoni,
a formar una família. Avui molts penseu que aquesta vocació està «passada
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de Jesús li va preguntar: «Senyor, mostra’ns el Pare, i no ens cal res més»,
el Mestre li va respondre: «Qui m’ha vist a mi ha vist el Pare» (Jn 14,8-9).
La invitació del Senyor a trobar-se amb ell s’adreça a cadascun de
vosaltres, en qualsevol lloc o situació en què es trobi. És suficient «prendre
la decisió de deixar-se trobar per ell, d’intentar-ho cada dia sense descans.
No hi ha raó per a qui pensi que aquesta invitació no és per a ell» (Exhort.
ap. Evangelii gaudium, 3). Tots som pecadors, amb la necessitat de ser
purificats pel Senyor. Però només hem de fer un petit pas cap a Jesús per
a descobrir que ell ens espera sempre amb els braços oberts, sobretot en el
sagrament de la reconciliació, ocasió privilegiada per a trobar la misericòrdia
divina que purifica i recrea els nostres cors.
Sí, estimats joves, el Senyor vol trobar-se amb nosaltres, vol deixar-nos
«veure» la seva mirada. Em preguntareu: «Però, com? També santa Teresa
d’Àvila, que va néixer ara fa precisament cinc-cents anys a Espanya, des
de petita deia als seus pares: «Vull veure Déu.» Després va descobrir el camí
de la pregària, que va descriure com «tratar de amistad, estando muchas
veces tratando a solas con quien sabemos nos ama» (Libro de la vida, 8,
5). Per això us pregunto: Reseu? ¿Sabeu que podeu parlar amb Jesús,
amb el Pare, amb l’Esperit Sant, com es parla amb un amic? I no un amic
qualsevol, sinó el millor amic, l’amic de més confiança. Proveu de fer-ho,
amb senzillesa. Descobrireu allò que deia un pagès d’Ars al seu sant Rector:
Quan estic resant davant del sagrari, «jo el miro i ell em mira» (Catecisme
de l’Església catòlica, 2715).
També us convido a trobar-vos amb el Senyor llegint freqüentment la
Sagrada Escriptura. Si encara no hi esteu acostumats, comenceu pels Evangelis. Llegiu cada dia un passatge. Deixeu que la Paraula de Déu parli als
vostres cors, que sigui llum per als vostres passos (cf. Sl 119,105). Descobriu
que es pot «veure» Déu també en el rostre dels germans, especialment dels
més oblidats: els pobres, els famolencs, els assedegats, els estrangers, els
presos (cf. Mt 25,31-46). Heu tingut alguna experiència? Estimats joves,
per entrar en la lògica del regne de Déu cal reconèixer-se pobre amb els
pobres. Un cor pur és necessàriament també un cor despullat, que sap
abaixar-se i compartir la vida amb els més necessitats.
L’encontre amb Déu en la pregària mitjançant la lectura de la Bíblia
i en la vida fraternal us ajudarà a conèixer millor el Senyor i a vosaltres
mateixos. Com els va passar als deixebles d’Emmaús (cf. Lc 24,13-35), la
veu de Jesús farà abrusar el vostre cor i us obrirà els ulls per a reconèixer la
seva presència en la història personal de cadascun de vosaltres, descobrint
així el projecte d’amor que té per a les vostres vides.

de moda», però no és cert. Precisament per això, tota la comunitat eclesial
està vivint un període especial de reflexió sobre la vocació i la missió de la
família en l’Església i en el món contemporani. A més, us convido a considerar la crida a la vida consagrada i al sacerdoci. Quina meravella veure
joves que abracen la vocació de lliurar-se plenament a Crist i al servei de la
seva Església. Feu-vos la pregunta amb cor net i no tingueu por d’allò que
Déu us demani. A partir del vostre «sí» a la crida del Senyor us convertireu
en noves llavors d’esperança en l’Església i en la societat. No ho oblideu.
La voluntat de Déu és la nostra felicitat.
4. En camí cap a Cracòvia
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«Feliços els nets de cor, perquè veuran Déu» (Mt 5,8). Estimats joves,
com veieu, aquesta Benaurança toca molt de prop la vostra vida i és una
garantia de la vostra felicitat. Per això us ho repeteixo una vegada més:
atreviu-vos a ser feliços.
Amb la Jornada Mundial de la Joventut d’enguany comença la darrera
etapa del camí de preparació de la propera gran cita mundial dels joves a
Cracòvia, l’any 2016. Ara fa trenta anys que sant Joan Pau II va instituir en
l’Església les Jornades Mundials de la Joventut. Aquest pelegrinatge juvenil
a través dels continents, sota la guia del Successor de Pere, ha estat veritablement una iniciativa providencial i profètica. Donem gràcies al Senyor
pels fruits abundants que ha donat en la vida de molts joves arreu del món.
Quants descobriments importants, sobretot el de Crist camí, veritat i vida,
i el de l’Església com una família gran i acollidora. Quants canvis de vida,
quantes decisions vocacionals han tingut lloc en aquestes trobades. Que el
sant Pontífex, patró de la JMJ, intercedeixi pel nostre pelegrinatge a la seva
estimada Cracòvia. I que la mirada maternal de la Benaurada Verge Maria,
la plena de gràcia, tota bellesa i tota puresa, ens acompanyi en aquest camí.
Vaticà, 31 de gener de 2015
Memòria de Sant Joan Bosco
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52 Jornada Mundial de Pregària
per les Vocacions
Missatge del Sant Pare Francesc
L’èxode, experiència fonamental de la vocació
26 d’abril de 2015
El quart Diumenge de Pasqua ens presenta la icona del Bon Pastor
que coneix les seves ovelles, les crida pel seu nom, les alimenta i les guia. Fa
més de 50 anys que en aquest diumenge celebrem la Jornada Mundial de
Pregària per les Vocacions. Aquesta Jornada ens recorda la importància de
pregar perquè, com va dir Jesús als seus deixebles, «l’amo dels sembrats...
hi enviï més segadors» (Lc 10,2). Jesús ens va donar aquest manament en
el context d’un enviament missioner: a més dels dotze apòstols, va cridar
uns altres setanta-dos deixebles i els va enviar de dos en dos per a la missió
(cf. Lc 10,1-16). Efectivament, si l’Església «és missionera per la seva naturalesa» (Conc. Ecum. Vat. II, Decr. Ad gentes, 2), la vocació cristiana neix
necessàriament dins d’una experiència de missió. Així, escoltar i seguir la
veu de Crist Bon Pastor, deixant-se atreure i conduir per ell i consagrant
a ell la pròpia vida, significa acceptar que l’Esperit Sant ens introdueixi en
aquest dinamisme missioner, suscitant en nosaltres el desig i la determinació
joiosa d’entregar la nostra vida i gastar-la per la causa del Regne de Déu.
Entregar la pròpia vida en aquesta actitud missionera només serà possible si som capaços de sortir de nosaltres mateixos. Per això, en aquesta
52 Jornada Mundial de Pregària per les Vocacions, voldria reflexionar
precisament sobre aquest particular «èxode» que és la vocació o, millor
encara, la nostra resposta a la vocació que Déu ens dóna. Quan sentim la
paraula «èxode», ens ve a la ment immediatament el començament de la
meravellosa història d’amor de Déu amb el poble dels seus fills, una història
que passa pels dies dramàtics de l’esclavitud a Egipte, la crida de Moisès,
l’alliberament i el camí cap a la terra promesa. El llibre de l’Èxode —el segon
llibre de la Bíblia—, que narra aquesta història, representa una paràbola
de tota la història de la salvació, i també de la dinàmica fonamental de la
fe cristiana. De fet, passar de l’esclavitud de l’home vell a la vida nova en
Crist és l’obra redemptora que es realitza en nosaltres mitjançant la fe (cf.
Ef 4,22-24). Aquest pas és un veritable i real «èxode», és el camí de l’ànima
cristiana i de tota l’Església, l’orientació decisiva de l’existència cap al Pare.
En l’arrel de tota vocació cristiana es troba aquest moviment fonamental de l’experiència de fe: creure vol dir renunciar a un mateix, sortir de
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Benvolguts germans i germanes:
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la comoditat i rigidesa del propi jo per centrar la nostra vida en Jesucrist;
abandonar, com Abraham, la pròpia terra posant-se en camí amb confiança,
sabent que Déu indicarà el camí cap a la terra nova. Aquesta «sortida» no cal
entendre-la com un menyspreu de la pròpia vida, de la pròpia manera de
sentir les coses, de la pròpia humanitat; tot el contrari, qui emprèn el camí
seguint Crist troba vida en abundància, posant-se del tot a la disposició de
Déu i del seu regne. Diu Jesús: «I tothom qui pel meu nom hagi deixat cases,
germans, germanes, pare, mare, fills o camps, en rebrà cent vegades més i
posseirà la vida eterna» (Mt 19,29). L’arrel profunda de tot això és l’amor.
En efecte, la vocació cristiana és sobretot una crida d’amor que atreu i que
es refereix a quelcom més enllà d’un mateix, descentra la persona, inicia
un «camí permanent, com un sortir del jo tancat en si mateix cap al seu
alliberament la donació de si mateix i, precisament d’aquesta manera, cap
al retrobament amb si mateix, més encara, cap al descobriment de Déu»
(Benet XVI, Carta enc. Deus caritas est, 6).
L’experiència de l’èxode és paradigma de la vida cristiana, en particular
de qui segueix una vocació d’especial dedicació al servei de l’Evangeli. Consisteix en una actitud sempre renovada de conversió i transformació, en un
estar sempre en camí, en un passar de la mort a la vida, tal com celebrem en
la litúrgia: és el dinamisme pasqual. En efecte, des de la crida d’Abraham a
la de Moisès, des del peregrinar d’Israel pel desert a la conversió predicada
pels profetes, fins al viatge missioner de Jesús que culmina en la seva mort
i resurrecció, la vocació és sempre una acció de Déu que ens fa sortir de la
nostra situació inicial, ens allibera de tota forma d’esclavitud, ens treu de la
rutina i la indiferència i ens projecta cap a l’alegria de la comunió amb Déu
i amb els germans. Respondre a la crida de Déu, per tant, és deixar que
ell ens faci sortir de la nostra falsa estabilitat per posar-nos en camí cap a
Jesucrist, principi i fi de la nostra vida i de la nostra felicitat.
Aquesta dinàmica de l’èxode no es refereix només a la crida personal,
sinó a l’acció missionera i evangelitzadora de tota l’Església. L’Església és
veritablement fidel al seu Mestre en la mesura que és una Església «en sortida», no preocupada per ella mateixa, per les seves estructures i les seves
conquestes, sinó més aviat capaç d’anar, de posar-se en moviment, de trobar
els fills de Déu en la seva situació real i de compadir les seves ferides. Déu
surt de si mateix en una dinàmica trinitària d’amor, escolta la misèria del seu
poble i intervé per alliberar-lo (cf. Ex 3,7). A aquesta forma de ser i d’actuar
està cridada també l’Església: l’Església que evangelitza surt a l’encontre de
l’home, anuncia la paraula alliberadora de l’Evangeli, guareix amb la gràcia
de Déu les ferides de l’ànima i del cos, socorre els pobres i necessitats.
Benvolguts germans i germanes, aquest èxode alliberador cap a Crist
i cap als germans constitueix també el camí per a la plena comprensió de
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Aquesta dinàmica de l’èxode, cap a Déu i cap a l’home, omple la vida
d’alegria i de sentit. Voldria dir-ho especialment als més joves que, també per
la seva edat i per la visió de futur que s’obre davant els seus ulls, saben ser
disponibles i generosos. A vegades les incògnites i les preocupacions pel futur
i les incerteses que afecten la vida de cada dia amenacen amb paralitzar el
seu entusiasme, de frenar els seus somnis, fins al punt de pensar que no val
la pena comprometre’s i que el Déu de la fe cristiana limita la seva llibertat.
En canvi, benvolguts joves, no tingueu por de sortir de vosaltres mateixos
i de posar-vos en camí. L’Evangeli és la Paraula que allibera, transforma i
fa més bella la nostra vida. Que bell és deixar-se sorprendre per la crida de
Déu, acollir la seva Paraula, canalitzar els passos de la vostra vida rere les
petjades de Jesús, en l’adoració al misteri diví i en l’entrega generosa als
altres. La vostra vida serà més rica i més alegre cada dia.
La Mare de Déu, model de tota vocació, no va tenir por de dir el seu
«fiat» a la crida del Senyor. Ella ens acompanya i ens guia. Amb l’audàcia
generosa de la fe, Maria va cantar l’alegria de sortir de si mateixa i confiar
a Déu els seus projectes de vida. A Ella ens dirigim per estar plenament
disponibles al designi que Déu té per a cadascú de nosaltres, perquè creixi
en nosaltres el desig de sortir i anar, amb sol·licitud, a la trobada amb els
altres (cf. Lc 1,39). Que la Verge Mare ens protegeixi i intercedeixi per
tots nosaltres.
Vaticà, 29 de març de 2015
Diumenge de Rams
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l’home i per al creixement humà i social en la història. Escoltar i acollir la
crida del Senyor no és una qüestió privada o intimista que pugui confondre’s
amb l’emoció del moment; és un compromís concret, real i total, que afecta
tota la nostra existència i la posa al servei de la construcció del Regne de
Déu a la terra. Per això, la vocació cristiana, radicada en la contemplació
del cor del Pare, porta al mateix temps al compromís solidari en favor de
l’alliberament dels germans, sobretot dels més pobres. El deixeble de Jesús té
el cor obert al seu horitzó sense límits, i la seva intimitat amb el Senyor mai
no és una fugida de la vida i del món, sinó que, al contrari, «essencialment es
configura com a comunió missionera» (Exhort. ap. Evangelii gaudium, 23).
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La Paeria aporta 50.000 € a les Llars del Seminari
’Ajuntament i el Bisbat
de Lleida van signat el dimarts, 23 de desembre, un conveni
de col·laboració a través del qual
la Paeria donarà 50.000 euros al
projecte dels habitatges socials de
les Llars del Seminari.
L’alcalde de Lleida, Àngel Ros,
i el vicari general de la Diòcesi, Mn.
Ramon Prat, signaren el conveni
davant del secretari de l’Ajuntament
i d’un grup de voluntaris al pis pilot
de l’edifici del carrer Maragall.
El paer en cap va agrair a
l’Església el missatge evangèlic de
tirar endavant aquest projecte. “Una
tasca, però que no eximeix a les
administracions sobre les responsabilitats que tenen encomanades en
la política d’habitatge públic”, ha dit
Àngel Ros.
“La nostra obligació és promoure la política d’habitatge i els
ciutadans tenen el dret a exigir-nos-

ho, per això quan la societat civil
fa un projecte com el de les Llars
del Seminari, la nostra obligació és
estar al seu costat”, ha manifestat el
paer en cap.
L’alcalde Ros justificava la
participació en aquest projecte i el
comparava al signat aquesta mateixa
setmana amb el Consorci sobre les
Persones sense Llar, que preveu
la construcció d’un centre de dia a
l’antic mercat de Santa Teresa. “La
nostra resposta s’ha d’estructurar en
lligar les tasques de la societat i del
govern. Construir un futur de convivència és un deure de tot govern,
per això valorem la tasca que fa en
aquest terreny l’Església”, ha comentat el paer en cap tot just finalitzat
l’acte de signatura del conveni.
Per la seva part, el vicari general va voler mostrar l’agraïment
a l’Ajuntament i va destacar tres
coses: que era motiu de satisfacció
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que la societat civil s’engresqui en
projectes que treballen pel bé comú;
que aquesta iniciativa havia aplegat
a més de 200 persones, on s‘havien
trobat creients i humanistes, i que
sota un mateix sostre, el de l’edifici
del Seminari, s’apleguessin el diàleg de la fe i la cultura, a través de
l’IREL, i el de l’Església samaritana,
la dels que pateixen.

L’alcalde de Lleida, Àngel Ros,
acompanyat del vicari general, Mn.
Ramon Prat, de la tinenta d’alcalde i
regidora de Benestar Social, Montse
Mínguez, i de la regidora Maria Rosa
Ball visitaren el pis pilot del projecte
i les obres, que avancen a bon ritme.
La previsió és que les primeres 10
famílies s’hi puguin instal·lar al marçabril de 2015.

El bisbe Joan, personatge de l’any per Catalunya Religió

E

l bisbe de Lleida, Mons.
Joan Piris, ha estat el personatge escollit pel diari digital Catalunya Religió per felicitar el 2015
als seus lectors.
Catalunya Religió té per costum triar una persona que ha destacat durant l’any que s’acaba, per
parlar d’allò que ha estat notícia i
per desitjar felicitat per l’exercici
que comença.

Enguany, el bisbe Joan ha estat
el personatge convidat, amb el qual
han parlat de les Llars del Seminari
i de l’avançat estat de les obres en
el mateix edifici on es desenvolupa
el projecte.
El vídeo enregistrat acaba
desitjant un feliç 2015 sense desnonaments.
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La Casa Sacerdotal recupera el servei
d’una congregació religiosa

E

l bisbe de Lleida, Mons.
Joan Piris, va anunciar, el
dia 7 de gener, a través del seu Facebook, com el millor regal de Reis,
que una congregació de religioses ha
començat a prestar els seus serveis a
la Casa Sacerdotal aquesta mateixa
setmana.
Es tracta de la Congregació
Apostòlica Marta i Maria, que ha
destinat quatre germanes de la
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comunitat a la Casa Sacerdotal de
Lleida malgrat que, inicialment, només començaran el seu servei dues.
D’aquesta manera es clouen
les gestions iniciades fa mesos pel
bisbe Joan, des que van marxar per
raons d’edat les darreres germanes
que prestaven servei a la Casa Sacerdotal.
Després de diverses gestions
i entrevistes personals, Mons. Piris

La Congregació Apostòlica
Marta i Maria va ser fundada el 1979
a Guatemala, per Mons. Miguel Ángel García Aráuz, bisbe de Jalapa, i
per la mare Ángela Eugenia Silva
Sánchez, i van obrir la seva primera
casa a Espanya a Tenerife, el 1990,
segons ha explicat la subdelegada de
la congregació, la mare Margarita.
En l’actualitat, les més de 900 germanes de la congregació es troben
repartides per dotze països d’Amèrica, Europa i Àfrica. A Espanya han
obert 25 cases en 24 anys i Lleida
serà el primer indret de Catalunya
on s’estableixin.
L’origen de la congregació
va estar motivat per la precarietat
de preveres i religiosos a la regió
de Jalapa. “Només hi havia set sacerdots per atendre més de 7.000
quilòmetres quadrats de territori,
on la misèria obria portes a les
sectes i existia una precària situació
espiritual”, ha explicat la germana
Margarita.
La necessitat d’evangelitzar
aquestes terres va ser el que va motivar la formació de la congregació
de dones consagrades al Regne de
Crist. “Els fundadors van voler distingir el nom de “Marta i Maria” per
senyalar dos principis que regeixen
les seves vides: la contemplació

dels Misteris Divins (Maria) i l’acció
apostòlica de servei generós i desinteressat als germans (Marta).
Així doncs, aquest servei apostòlic en el servei als germans i
l’Església s’ha anat cristal·litzant
en l’atenció de nens discapacitats,
orfes, persones drogodependents,
ancians abandonats i altres obres
de caritat, ens continuaven explicant
la germana Margarita i la germana
Rosa, aquesta darrera membre del
consell de la congregació per Espanya, que porten 25 i 21 anys de
missió a les nostres terres.
La germana Rosa era optimista malgrat la manca de vocacions
que hi ha a l’Església espanyola i
europea. “Pot impressionar que fa
uns anys els seminaris fossin plens
i ara només n’hi hagi un parell, de
seminaristes, però quan observes la
realitat te n’adones que Déu sempre treu vocacions d’un lloc o altre.
Abans vam ser nosaltres, a Amèrica,
qui vam rebre la Fe des d’Espanya.
Ara és a l’inrevés. Això és el bonic de
l’Església, que no té fronteres. Abans
nosaltres vam rebre, ara venim a
donar”, deia.
Les germanes Evangelina i
Aurea, que són les dues que ja estan a la Casa Sacerdotal, estaven
contentes de poder ser a Lleida,
malgrat la separació de les famílies.
“Els sacerdots ancians es mereixen
tota la cura que els puguem donar.
Ells van dedicar tota la seva vida per
les parròquies i ara són ells qui necessiten que se’ls atengui. I nosaltres
hem vingut per això”, deien.
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ha aconseguit que la Congregació
Marta i Maria, que ja presta aquests
serveis en altres cases sacerdotals de
diferents diòcesis espanyoles –Ciudad Rodrigo, Astorga, Calatayud
i Tarazona entre altres–, acceptés
venir també a Lleida.

La Paeria destina 25.000 euros per millorar
l’enllumenat de Sant Llorenç

L

’alcalde de Lleida, Àngel
Ros, i Mn. Francesc Xavier
Jauset, rector de la Parròquia de
Sant Llorenç, han signat aquest dimecres, 14 de gener, un conveni per
millorar l’enllumenat de la històrica
església, per un import de 15.000
euros, als quals se sumaran 10.000
més durant l’any 2015.
Durant l’acte de signatura
del conveni, l’alcalde Ros i el pare
Jauset han estat acompanyats de la
regidora de Cultura, Montse Parra;
el regidor del Centre Històric, Fèlix
Larrosa, i el vicari de l’Església Sant
Llorenç, Mn. Jaume Melcior.
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El paer en cap ha explicat que
aquest conveni permet la renovació
de l’enllumenat de l’església Sant
Llorenç i forma part de la negociació
pressupostària que fa uns mesos van
dur a terme PSC i CiU. L’aportació
municipal suma un total de 25.000
euros, 15.000 dels quals s’inclouen
en el conveni signat i 10.000 euros
més que s’aportaran durant el decurs
de l’any 2015.
L’alcalde de Lleida també ha
remarcat que l’enllumenat exterior
del centre de culte es veurà beneficiat amb les inversions en matèria
d’enllumenat que s’estan realitzant
a tot Lleida, que també reforcen els
enllumenats monumentals del patri-
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moni lleidatà com ja s’ha realitzat al
Castell del Rei-La Suda.
El pare Francesc Xavier Jauset
ha afegit que la renovació de l’enllumenat de l’església de Sant Llorenç
suposa “una gran millora que permetrà que els ciutadans i ciutadanes
coneguin més els racons i la riquesa
patrimonial de la ciutat”.
Mn. Jauset ha indicat que les
obres començaran durant el mes de
febrer, una vegada es tinguin tots els
permisos necessaris.
Finalment, l’arquitecte del
projecte ha detallat que es tracta de
renovar tot el sistema d’enllumenat
des dels projectors passant pels
conductors i les centralitzacions, per
millorar l’enllumenat de l’església
sense perjudicar els elements pictòrics i escultòrics.
Durant el decurs de l’acte, l’alcalde Ros ha destacat la presència
dels tres grups polítics amb representació a la Paeria, “un símbol de
l’estima per Lleida i, també, pel seu
patrimoni”. L’acte ha comptat amb
l’assistència dels regidors Josep Ramon Zaballos, Antoni Postius, Paco
Cerdà, Miquel Padilla, Joan Vilella
i Gemma Batalla, a més a més del
President de l’AAVV de l’Ereta,
Manel Pelay.

Jornada de les Migracions a Lleida
a Parròquia del Carme de
Lleida ha acollit la Jornada
Mundial de les Migracions que per
novena vegada se celebra a la nostra
diòcesi.
En absència del bisbe Joan, el
delegat diocesà d’Atenció Pastoral
a l’Immigrant i rector del Carme,
Mn. Joan Mora, ha presidit l’eucaristia, acte central de la jornada,
en el qual ha estat acompanyat per
dos sacerdots romanesos i un de la
comunitat copta.
Pedro Huezo, un dels voluntaris de la delegació diocesana
d’Atenció a l’Immigrant, ens ha
deixat aquesta crònica.
“Un any més les comunitats llatines, romaneses i africanes ens hem
reunit en una jornada festiva que ha
tingut el seu acte inicial amb la celebració de l’eucaristia a l’Església de
la Mare de Déu del Carme. Enguany,
per l’absència del nostre bisbe, ha
presidit la missa Mn. Joan Mora,
rector i delegat diocesà de la Pastoral
de Migracions. Han concelebrat amb
ell els dos sacerdots romanesos, pares Adrián i Paul. També hi ha estat
present l’Abuna Rewis, sacerdot de
la Comunitat Copta. Mentrestant,
la Comunitat romanesa-ortodoxa,
presidida pel Pare Daniel, celebrava
la seva litúrgia al local dels baixos
del temple.
El Pare Joan ens ha convidat
a caminar junts, essent participatius,
buscant entre tots noves alternatives
per a construir una societat millor on

es respectin la igualtat i la dignitat
de tothom i el seu dret al treball, a
l’habitatge, a l’ocupació amb noves
formes de participació.
A continuació, ha tingut lloc
el festival folklòric multicolor. Hi
han participat els solistes Jesús, del
Perú; Anette, del Senegal; Yanira
amb Ana, d’Hondures; Mairita, de
l’Equador. No han faltat els balls del
folklore llatí dels grups Sumagsisana,
Nuevo Amanecer, Euroamérica, de
l’Equador i Bolívia.
S’hi ha fet present, també,
la Casa de Andalucía amb algun
membre immigrant. La comunitat
Romanesa, catòlica i ortodoxa, han
presentat sengles actuacions. Membres de l’Església eternal life Christian Chapple de Nigèria han cantat
i ballat una cançó africana. I ha
debutat entre nosaltres el grup musical “Luna María” amb una cúmbia
i caporal bolivians. Com en totes les
nostres celebracions, el fermall d’or
l’han posat els nostres immigrants
que, sota la direcció de la Sra. Pepita
Elvira, han ballat la sardana de punts
lliures “Supermambo”.
Els joves han clausurat l’acte
amb una representació de mim,
tot acoblant els cinc continents en
un mapamundi mentre es llegia un
paràgraf del missatge del Sant Pare
amb ocasió de la jornada.
A la tarda equips de diverses
nacionalitats han competit en un
torneig de futbol sala. Així s’ha
completat aquesta jornada festiva
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deixant un record agradable en els
nostres cors.
Expressem el nostre més sincer
agraïment al Col·legi Sagrada Fa-

mília per acollir aquesta celebració
festiva posant a la nostra disposició
les seves instal·lacions i fent que la
Jornada de les Migracions hagi tingut, a Lleida, un caliu tan especial”.

Trobada de delegats de Catequesi de Catalunya

E
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l dimecres 21 de gener es
va reunir el Consell del Secretariat Interdiocesà de Catequesi
de Catalunya i les Illes Balears (SIC)
a la seva seu de Barcelona. La reunió
fou presidida pel bisbe auxiliar de
Barcelona i president del SIC, Mons.
Sebastià Taltavull.
En aquesta ocasió, també hi
van participar Mons. Amadeo Rodríguez Magro, bisbe de Plasencia i president de la Subcomissió Episcopal
de Catequesi de la Conferencia Episcopal Espanyola, i Juan Luís Martín
Barrios, director del seu secretariat.
Abans de la reunió, juntament amb
Mons. Taltavull i el director del SIC,
Mn. Joan M. Amich, van visitar al
cardenal arquebisbe de Barcelona,
Mons. Lluís Martínez Sistach.
El nucli central de la reunió va
consistir en una anàlisi del moment

què es troba la formació dels catequistes i dels diversos agents de la
catequesi en les nostres diòcesis,
treballant el document marc que
en aquest moment està revisant el
Consell del Secretariat. La publicació del catecisme “Testimonis del
Senyor”, la nova etapa de la revista
“Catequesi” i algunes qüestions més
del funcionament del Secretariat van
ocupar la resta de la reunió.
Mons. Rodríguez Magro va
agrair que s’hagués possibilitat la
seva visita per a poder conèixer el
treball conjunt que s’està realitzant
i poder animar l’activitat interdiocesana. Mons. Taltavull va concloure
la reunió agraint la seva presència i
valorant la participació dels delegats
i dels caps de departament del Secretariat en aquest encontre.

La Fira de la Infància Missionera

C

om cada any, i ja en fa
dotze, les delegacions de
Catequesi i Missions organitzen la
Fira de la Infància Missionera. Aquesta és una activitat lúdica amb la qual
atansem als nens i nenes la realitat
missionera. Enguany la Fira ha tingut
lloc al Col·legi Episcopal de Lleida.
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Han assistit un centenar d’infants que es preparen per rebre
el sagrament de la Comunió de
l’esplai de la parròquia Sant Ignasi,
de l’esplai del col·legi Sant Jaume,
de l’esplai del col·legi Episcopal, de
les parròquies del Carme, Sant Salvador, Santa Teresina, Sant Jaume,

Sant Pau i dels pobles de les Borges
Blanques, Almenar i Castelldans.
Primerament la parròquia
de les Borges Blanques va fer la
presentació del projecte la Infància
Missionera i, després els pares es
van quedar escoltant el testimoni
d’un missioner i, els infants van anar

al pavelló del col·legi per realitzar
diferents proves o jocs, totes elles
relacionades amb l’esperit missioner
que han de tenir uns infants.
La festa va finalitzar amb un
fantàstic berenar solidari compartit
per tots els nens i nenes, pares,
catequistes i monitors.

Trobada de delegats de comunicació dels bisbats espanyols
vila i Madrid han estat el
punt de trobada dels delegats de Mitjans de Comunicació
dels bisbats espanyols per celebrar
la seva assemblea anual, que es
desenvolupà del 26 al 28 de gener.
La família com a punt privilegiat de trobada en la comunicació
–tema central del missatge del Papa
Francesc amb motiu de la Jornada
Mundial de les Comunicacions–, i
la figura de Santa Teresa de Jesús
–de qui enguany se celebra el 500
aniversari del seu naixement–, com
a experta comunicadora, han estat
els temes centrals de debat dels
delegats, que per part de Lleida
estava representada en la figura del
seu responsable diocesà, Mn. Carles
Sanmartín, i també de Roser García
i Jordi Pérez.
L’assemblea va iniciar-se el
dilluns, dia 26, a la seu de la Conferència Episcopal Espanyola (CEE)
després que Mons. Ginés García,
bisbe de Guadix-Baza i president de
la Comissió Episcopal de Mitjans
de Comunicació Social de la CEE,
donés la benvinguda a tots els dele-

gats i col·laboradors de 46 bisbats i
arquebisbats del territori espanyol.
Tot seguit va ser el pare Ariel
Beramendi, membre del Consell
Pontifici de les Comunicacions
Socials, qui va intervenir amb la ponència “Comunicar la família, àmbit
privilegiat de trobada”, amb la qual
va explicar els diferents passatges
del missatge del Sant Pare amb
motiu de la Jornada Mundial de les
Comunicacions.
El pare Beramendi, sacerdot
bolivià que fa molts anys que treballa
al Vaticà, també va explicar les raons
que van dur al Papa Francesc a triar
aquesta temàtica.
La ponència va donar pas als
treballs en grup dels delegats, els
quals van debatre assumptes relacionats amb l’Any de Vida Consagrada,
el Sínode de Bisbes sobre la família
i el 5è Centenari de Santa Teresa.
L’endemà, el dimarts, dia 27,
l’assemblea va continuar els seus treballs a Àvila, per retre homenatge a
la Santa i per conèixer l’organització
d’un esdeveniment de tal magnitud
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com el 5è Centenari, on també s’inclou una trobada de Joves Europeus.
El pare carmelita Francisco
Javier Sancho, director de la Universitat de la Mística d’Àvila, va explicar
en una conferència seva perquè Santa Teresa de Jesús va ser una experta
comunicadora en el temps i per què
encara avui pot considerar-se com a
pionera en molts aspectes del món
de la comunicació que encara són
vigents. Tot analitzant passatges
dels seus escrits ens atansem a un
món prou actual, malgrat que hagin
passat 450 anys quan van ser escrits.
José Gabriel Vera, director de
l’Oficina d’Informació de la CEE,
i Auxi Rueda, delegada diocesana
d’Àvila, van explicar després com
havien treballat un pla de comunicació, que els havia de marcar la
forma d’informar i difondre el 5è
Centenari.
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Ambdós no van eludir explicar
les dificultats que s’havien trobat,
fruit de la magnitud de l’esdeveniment, en el qual participaven, no
sempre plegats, diferents administracions i entitats, públiques i privades,
a més de l’orde carmelita i el bisbat.
Un afany organitzatiu que hi havia

produït problemes de manca de
coordinació.
Una visita als indrets teresians
més importants de la ciutat i la celebració de l’eucaristia al convent
construït al damunt de la casa natal
de la Santa, que va estar presidida
pel bisbe d’Àvila, Mons. Jesús Garcia Burillo, i concelebrada pels bisbes
de Guadix, Mons. Ginés García, i de
Menorca, Salvador Giménez Valls,
a més d’un nodrit grup de preveres,
van posar punt final a la visita a la
ciutat castellana.
La darrera sessió de l’assemblea diocesana de delegats tindrà lloc
el dimecres, 28 de gener, a la seu de
la CEE amb el lliurament dels Premis
Bravo de Comunicació.
La conferència de Juan Manuel
Lara Mayoral, guardonat amb el premi de premsa escrita, sobre la seva
experiència de periodista especialitzat en temàtica religiosa donarà pas
al lliurament dels guardons, concedit
per un jurat que ha estat presidit pel
bisbe de Lleida, Mons. Joan Piris.
La CEE vol reconèixer amb els
Premis Bravo la tasca dels professionals de la comunicació que s’hagin
distingit pel servei a la dignitat de
l’home, els drets humans i els valors
evangèlics.

Celebració 42 Aniversari canonització de Sta. Teresa Jornet

L

es Germanetes dels Ancians Desemparats d’Aitona
han celebrat a la seva Llar de Santa
Teresa Jornet el 42 aniversari de la
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canonització de la seva fundadora,
filla d’aquest poble del Segrià.
El matí del passat 26 de gener,
les germanetes celebraren una eu-

caristia amb la participació dels ancians de la residència, amb els seus
familiars així com veïns d’Aitona que
volgueren sumar-se a la celebració.
Assistí l’alcaldessa d’Aitona, Rosa
Pujol, acompanyada per diversos
regidors i del director de Governació
a Lleida, Jordi Curcó.
L’eucaristia fou presidida pel
rector d’Aitona, Mn. Francisco
José Ribas, concelebrada per altres
preveres diocesans i acompanyada
pels cants dels infants del Col·legi
Mater Salvatoris de Lleida, que amb
les seves veus van omplir de goigs
la celebració.
El rector evocà en la seva
homilia la figura senyera de Teresa
Jornet, lliurada als germans en
el servei als ancians més pobres i
abandonats. Carisma aquest que fan

present avui amb tota fidelitat a Crist
i l’església, les seves germanetes,
seguint l’exemple de la seva mare
i fundadora.
En el moment de l’ofertori i
entre altres sofrenes simbòliques,
les germanetes presentaren a l’altar
la nova bandera de la congregació
brodada a mà.
La celebració va concloure
amb la veneració de la relíquia de la
Santa. Tot seguit, els infants del Col·
legi Mater Salvatoris, acompanyats
per les germanes de la Companyia
del Salvador i diversos professors,
van visitar la Llar d’Ancians, parlant
amb els residents i alhora cantant
algunes cançons, en una experiència
que fou per a tothom reconfortadora
i plena de joia.

L

a Comunitat i Obra Salesiana de Lleida ha preparat
una sèrie d’actes per commemorar
a finals de gener el bicentenari del
naixement de Don Bosco.
Els actes començaren el dimecres 28 de gener, a les 10 de
la nit, amb una vetlla de pregària
sobre Don Bosco, a la Parròquia
de la Bordeta (Carrer Hostal de la
Bordeta, 3).
L’endemà, 29 de gener, la Sala
Jaume Magre (Carrer del Bisbe, 2),
acollí, a les 7 de la tarda, la xerrada

de la doctora i pedagoga Àngels
Pavon, que duia per títol “El sistema
educatiu de Don Bosco: una resposta a la situació als joves en situació
d’exclusió d’avui”.
El divendres, 30 de gener, hi
hagué una tarda lúdica per a infants
i joves. De les 4 de la tarda a les 8
del vespre, al pati de l’Institut Maria
Rúbies, hi hagué activitats esportives
per a joves de 12 a 20 anys, mentre
que els jocs per a nens de 6 a 11
anys es concentraren al pati de l’Escola Esperança.
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Lleida celebra el bicentenari de Don Bosco

En aquest mateix indret, hi hagué berenar per a tots, a dos quarts
de set de la tarda.
A les 7 de la tarda un festival a
la sala d’actes de la Llar de Jubilats
de la Bordeta.
Els actes acabaren el dissabte,
31 de gener, dia que es commemora
la Festa de Don Bosco. A dos quarts
de set de la tarda, a la Parròquia de

la Bordeta, se celebrà una eucaristia,
presidida pel bisbe de Lleida, Mons.
Joan Piris, que va estar amenitzada
pels cants de la Coral Veus del Camp
del Soleràs.
La mateixa coral oferí un concert a dos quarts de vuit i, una hora
després, hi hagué un piscolabis pels
assistents, també als locals de la
parròquia.

Commemoració dels patrons de Vida Creixent
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E

l passat día 2 de febrer va
tenir lloc, a l’Acadèmia Mariana, la celebració de la festa dels
patrons del moviment Vida Creixent,
Sant Simeó i Santa Anna.

A la 1 del migdia, a l’Oratori
de l’Acadèmia Mariana i presidida
pel nostre bisbe Joan Piris, es va
celebrar la Santa Missa amb honor
dels nostres patrons.

Es va iniciar l’acte amb una
oració i tot seguit Mn. Joan Jové va
parlar de compartir amb els altres
la Fe. Aquella mateixa Fe que van
tenir els nostres patrons per esperar
l’arribada de Jesús al temple.

Després va tenir lloc un dinar
de germanor al menjador de l’Acadèmia.

També actualment hem de
Viure amb confiança la joia de la
Fe, va dir. Viure la formació. Viure
l’Evangelització i viure la joia de
servir al Senyor. Com aquesta no
en trobarem cap.
Després de compartir un petit
refrigeri, va començar l’Assemblea,
dirigida pel president del moviment,
Xavier Pelegrí; la secretària, Divina
Albà; el consiliari, Mn. Xavier Batista, i la delegada de l’Àrea d’Evangelització de la Diòcesi, Mònica
Cabezuelo.
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Per arrodonir la festa, es va
gaudir d’una actuació del Cor del
Centre de Rehabilitació de la Veu
de Lleida, dirigit per M. Teresa
Oliva. Tot aquest grup està format
per gent a qui se’ls hi ha extirpat les
cordes vocals, a causa d’un càncer
de laringe.
Es va poder admirar què són
capaços de fer amb l’esforç, constància i voluntat, aquells que no es
deixen vèncer per les circumstàncies
adverses i alhora gaudeixen d’una
professora, eficient, sacrificada i que
sap el que vol.

Dia mundial de la Vida Consagrada 2015

E

ns hem trobat a la Casa de
l’Església, Acadèmia Mariana, més de 40 religioses i religiosos.
El nostre bisbe Joan ha presidit
l’eucaristia i ha estat amb nosaltres
tota la jornada.
El P. Jaume Sidera ens ha fet
una xerrada sobre la Vida Consagrada en l’Església actual a partir de
l’Apocalipsi. El seu llenguatge planer

i cordial, i la seva saviesa, ens han
animat les reunions de grup, que
hem fet a continuació.
L’esmorzar de mig matí ha
estat un bon moment de relacionar-nos amb les persones de les
altres comunitats.
No cal dir que el dinar compartit ha estat molt animat…, i molt bo!

Signen la constitució de la Fundació per les Llars del
Seminari
l vicari general de la Diòcesi
de Lleida, Mn. Ramon Prat,
i el representant diocesà en el projecte de les Llars del Seminari, Mn.
Carles Sanmartín, han signat el 13
de febrer l’acta de constitució de la
Fundació Entre Tots i per al Bé de
Tothom, posant fi a un llarg procés
que va iniciar-se fa dos anys.
La signatura s’ha dut a terme
a la Notaria Porta, davant de la senyora M. Carme Porta Vicente, que
n’és la notària.

Val a dir que, tant ella com la
senyora Mercedes Porta Vicente,
han fet tot el procés de preparació
de la documentació notarial per
aquesta signatura de manera altruista, afegint-se així al nombrós grup
de professionals de diferents àmbits,
que han volgut participar solidàriament en el Projecte de les Llars del
Seminari.

La parròquia de Balàfia acull el “Sopar de la Fam”

L

es parròquies de l’Arxiprestat Perifèria, juntament
amb Mans Unides, han celebrat el
dissabte 14 de febrer la Campanya
contra la Fam al Món, que enguany

porta per lema: Lluitem contra la
pobresa, t’hi apuntes? El bisbe Joan
s’ha unit a aquest acte de solidaritat
donant suport així, a la tasca que
porta a terme Mans Unides.
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L’acte ha tingut lloc a la parròquia Sant Antoni Mª Claret, al
barri de Balàfia. Ha començat amb
la celebració de l’Eucaristia presidida
per Mons. Piris i concelebrada per
la majoria dels preveres de l’arxiprestat, la resta s’ha unit a l’acte
en acabar les misses de vigília a les
parròquies que serveixen.
En l’homilia, el bisbe Joan
fent referència a l’evangeli del dia,
la curació d’un leprós, digué que
Jesús, tocant el leprós denuncia una
situació injusta. I ha afegit la importància de condemnar les situacions
d’injustícia i d’aixecar el crit per tal
de reclamar condicions de vida que
facin possible un món millor, però
això cal fer-ho no fora del problema,
sinó amb complicitat, solidaritat i
amb consciència que formem part
d’aquesta humanitat. Ajuntant coses
petites es poden fer coses grans,
però cal estar convençuts que podem aconseguir un món més just.
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Tot seguit, la Sra. Paquita
Deltell, en representació de Mans
Unides, ha llegit un manifest en
el qual feia balanç de la feina feta
per aquesta ONG al llarg de tants
anys, però dient què, no n’hi ha

prou amb reduir la pobresa, sinó
que cal continuar treballant fins a
eradicar-la, per això ha animat a
totes les persones, famílies i a tota la
societat a promoure un estil de vida
responsable i solidari.
Després s’ha projectat un vídeo
sobre la fam al món, per passar a
continuació al vestíbul de l’església
on, a peu dret, ha tingut lloc el que
popularment es coneix com a “sopar
de la fam”.
És un sopar diferent del que es
fa habitualment, només una llesca
de pa amb oli i una poma. Però és
molt més que un sopar. És un acte
de solidaritat amb les persones més
pobres del Tercer Món, i a la vegada,
voler sentir, ni que sigui per un dia, el
que representa la manca d’aliments.
Ha estat un temps per compartir, per recuperar forces i dir amb
convenciment: Estem disposats a
treballar en el projecte de Déu, a
escampar-lo i a apuntar-nos a lluitar
contra la pobresa, com se’ns demana enguany des de Mans Unides.
Els diners recollits en el sopar
es destinaran a finançar projectes de
Mans Unides.

Trobada de Joves i Missió

E

n aquesta època de l’any,
ja són molts els joves que
formen part de grups que es preparen per realitzar alguna experiència
missionera de curta durada.
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Són moltíssimes les entitats
que acullen aquests joves. Joves que,
per diverses motivacions, busquen
viure un mes en territoris de Missió.
Les Obres Missionals Pontifícies

(OMP) publiquen una guia que recull
moltes de les entitats que promouen
viatges per a voluntaris missioners.
Al mateix temps, les OMP preparen una trobada, per aquells joves
que han viscut alguna experiència
missionera, aquells que ho volen
provar, i aquells que, tot i saber que
no ho volen provar, se senten còmodes vivint en un entorn missioner.

La convocatòria fou dels dies
20 al 22 de març a Madrid.
En el programa d’actes destaca
l’actuació del cantautor Nico Montero; l’arquebisbe de Madrid, D. Carlos
Osoro, una visita al Cottolengo i
la germana Paciencia Melgar, que
compartirà el seu testimoni sobre la
malaltia de l’ebola.

Dimecres de Cendra a la Catedral

E

l passat 18 de febrer, el
bisbe de Lleida, Mons.
Joan Piris, va presidir l’eucaristia a
la Catedral Nova, on es va celebrar
la imposició de la cendra, acte que
dóna pas a la Quaresma.
Els actes, en els quals van
acompanyar Mons. Piris diversos
preveres, encapçalats pel president
del Capítol de la Catedral, Mn.

Jaume Pedrós, es van iniciar amb
un viacrucis amb la imatge del Sant
Crist de Sant Llorenç, portat per la
confraria dels Portants d’aquesta
mateixa parròquia.
En acabar la celebració de l’eucaristia, totes les persones assistents
van poder passar a venerar la imatge
del majestuós Crist de Sant Llorenç.

P

er quart any consecutiu,
l’Àrea d’Evangelització
Gaudium et Spes ha celebrat la seva
jornada diocesana anual, aquesta
vegada amb el tema El meu compromís en una Església en minoria.
Ha tingut lloc a la Casa de
l’Església-Acadèmia Mariana, durant
el matí del dissabte 21 de febrer. Hi
han participat un bon nombre de
persones procedents de delegacions
diocesanes, moviments apostòlics i
parròquies, tots ells vinculats d’alguna manera a l’evangelització.

Els objectius de la jornada,
segons ha recordat la Mònica Cabezuelo, cap d’aquesta àrea, són
la convivència, la formació, la participació, formar comunitat i viure
en comunió amb tots els cristians
d’arreu del món, els propers i els de
més lluny, especialment els qui viuen
la seva fe enmig de grans dificultats.
La primera intervenció ha estat a càrrec del professor Salvador
Escudé, que ha senyalat el pecat
d’omissió com a dificultat de l’església actual en l’evangelització. Ha
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La Jornada de l’Àrea d’Evangelització
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animat tothom a acceptar la lectura
humana del Crist i la secularització
del món, és a dir, a no tenir por de
la societat, doncs, des de diferents
àmbits es defensen valors cristians i
denuncien les injustícies. Ha plantejat també alguns reptes, com per
exemple, treballar en equip i prendre
decisions col·legiades. L’Església ha
guanyat credibilitat en la part social,
però li manca credibilitat en altres
temes: la família, la sexualitat, la
dona... Una ponència enriquidora.
La segona intervenció, després
d’un petit descans, ha estat a càrrec
de Mn. Carles Sanmartín, delegat
diocesà de Pastoral Caritativa i
Social, que ha reflexionat sobre un
dels objectius pastorals diocesans
per aquest curs Alimentar junts
l’alegria de la fe. Per aconseguir-ho
parteix d’actituds, convicció, mètode
i accions per arribar a concrecions.
Entre aquestes està el projecte de
les Llars del Seminari, ja en la seva
darrera fase, i una altra de nova: fer
que la Casa de l’Església de Lleida
esdevingui casa de tothom. Això
ha tingut ressò en els participants,
doncs, en el diàleg posterior s’ha
concretat en un eslògan: La Casa
de l’Església, la llar de tothom. I
més tard, la Sra. Tessa Corbella, delegada diocesana de Família i Vida,
en la seva intervenció ha proposat
activitats concretes per fer-lo realitat.
Tot seguit, el bisbe Joan, després d’agrair la participació de tots,
ens ha convidat a reflexionar sobre
la nostra situació a l’Església. Si som
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residu, allò que sobra i no fa profit,
o resta, com la resta d’Israel, que
són els que queden i donen nova
vida. També ens ha engrescat a ser
“llum del món”, “sal de la terra”, i a
anar al fons de la qüestió per donar
solució als problemes, sabent que
tenim la garantia de l’Esperit. Ha
posat l’accent en creure més i millor
en la força de la Paraula i en sembrar
sense cansar-nos.
En darrer lloc, Mònica Cabezuelo ha fet referència al procés
que està travessant l’àrea. Un temps
de discerniment per veure quin ha
de ser el projecte que mogui a l’àrea
per tal de posar-se al servei de les
necessitats de la nostra diòcesi.
Actualment van sorgint petites iniciatives entre les entitats de l’àrea,
encaminades a la preparació de
persones en la formació d’espais de
fe. Així ho van compartir l’Emili i la
Tessa, delegats diocesans de Família
i vida, com a exemple del dinamisme
de l’àrea.
Un cop finalitzades les aportacions, Joan Carles Nicuesa, delegat
diocesà d’Apostolat Seglar, ha
informat del Congrés català que
actualment s’està dinamitzant i que
tindrà lloc a Poblet el dia 3 d’octubre;
un congrés organitzat per l’entitat
Laicat XXI.
La jornada ha finalitzat amb
una pregària basada en la paràbola
del gra de mostassa; posant en mans
de Déu el nostre servei i sentint-nos
acollits per la Bona Mare.

Iniciació cristiana d’adults, els catecúmens fan camí

E

l 21 de febrer, vigília del
primer Diumenge de Quaresma, en l’Eucaristia de les 6 de la
tarda, a la Catedral, i presidit pel
bisbe Joan, s’ha celebrat el ritus de
l’elecció lliurant als catecúmens el
Símbol de la Fe i el Parenostre.
El temps de Quaresma serà per
ells “el temps de la purificació i de la
il·luminació”, temps de preparació
última abans de la celebració dels
sagraments de la iniciació cristiana;
aquest període és, en la Tradició de
l’Església, un temps de recés espiritual i de conversió.
La celebració dels tres sagraments de la iniciació cristiana
(Baptisme, Confirmació i Eucaristia)

tindrà lloc el Quart Diumenge de
Pasqua, també a la Catedral.
A la nostra Diòcesi, durant el
curs 2010-2011, es va començar
a treballar l’objectiu de la Iniciació
Cristiana, estudiant i madurant la
possibilitat, entre altres accions,
d’instaurar el Catecumenat d’adults
(a partir dels 18 anys) “amb la col·la
boració de les parròquies dels candidats”, cosa que quedà establerta el
21 de novembre de 2011.
Convé recordar que el Catecumenat “no és una simple exposició
de dogmes i manaments, ans una
formació i aprenentatge de tota la
vida cristiana degudament allargat, a
través dels quals els deixebles s’uneixen amb el seu mestre” (AG 14).

Obres d’accessibilitat al Bisbat
l Bisbat de Lleida ha remodelat l’entrada principal
del Palau Episcopal per aconseguir
fer-la més accessible a les persones
amb alguna dificultat física.

La construcció d’una rampa
lateral i la remodelació de les escales per superar el desnivell que s’hi
generava han canviat la fisonomia
de l’edifici que acull els serveis administratius de la Cúria episcopal.

El Vicari General a l’ordenació del bisbe de Barbastre-Montsó

M

n. Ramon Prat, vicari general del Bisbat de Lleida,
va assistir el diumenge 22 de febrer,
a l’ordenació episcopal i presa de
possessió de Mons. Ángel J. Pérez
Pueyo com a bisbe de BarbastreMontsó.
Les tasques pastorals del bisbe Joan li van impedir assistir a la

celebració, essent Mn. Prat qui es
va desplaçar fins a la Catedral de
Barbastre per assistir a la cerimònia,
que va estar oficiada pel cardenal arquebisbe de Valladolid i president de
la Conferència Episcopal Espanyola,
Mons. Ricardo Blázquez, i concelebrada per l’arquebisbe de Saragossa,
Vicente Jiménez. El nou bisbe va
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estar acompanyat per quaranta bisbes i 200 religiosos, entre ells s’hi
comptava l’administrador apostòlic i
fins ara titular de la diòcesi, Alfonso
Milián.
Mons. Pérez Pueyo ha estat
formador al Seminari Menor de

Tarragona, director general de la
Hermandad de Sacerdotes Operarios Diocesanos del Corazón de
Jesús, secretari tècnic de la Comissió
Episcopal de Seminaris de la CEE i
rector del Pontifici Col·legi Espanyol
de Roma.

El Bisbat de Lleida estrena Guia

E

l Bisbat de Lleida ha editat
la Guia 2015, una publicació que recull les principals dades,
organismes, parròquies i persones
que treballen i estan al servei de
l’Església a la nostra diòcesi.
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De la Guia 2015 se n’ha fet
una edició de més de 400 exemplars, que es distribuiran entre els
diferents organismes, delegacions,
àrees, entitats i persones vinculades
a l’Església de Lleida, així com altres
de la resta de l’Estat i les administracions locals. Els pròxims dies també
s’habilitarà un banner al web oficial
del Bisbat, per poder accedir de
forma digital al seu contingut.
“Aquesta és una eina d’informació que pretén aproximar-nos a
tots aquells que volen contactar amb
els diferents organismes i moviments
de l’Església a Lleida, en facilitar una
visualització de l’estructura diocesana, que va més enllà dels preveres i
els laics”, diu Mn. Víctor Espinosa,
secretari-canceller del Bisbat.
Per Mn. Víctor, aquesta guia
“és una finestra oberta a la vida
pastoral de la Diòcesi”.
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La Guia 2015, que actualitza
l’existent, editada l’any 2010, està
dividida en quatre apartats: Dades,
organismes, parròquies i persones.
En el primer, es recullen les
principals dades del Bisbat, per
continuar amb les biografies dels
tres darrers bisbes, Mons. Joan Piris; l’emèrit, Mons. Francesc Xavier
Ciuraneta, i qui va ser administrador
apostòlic, Mons. Javier Salinas. Un
altre apartat dedicat a l’episcopologi
de l’Església de Lleida, amb la relació
històrica dels bisbes i els anys de prelatura que van servir, ens dóna pas a
les dades de la Cúria diocesana, els
horaris d’atenció i diferents adreces
diocesanes d’interès. El capítol es
tanca amb un resum estadístic sobre
població, territori, parròquies, preveres classificats per edats, diaques
i religiosos.
Els organismes diocesans, començant per la Cúria i especificant
els seus responsables, així com els
organismes deliberatius i consultius,
el Capítol Catedral, les institucions
formatives, les delegacions i les diferents àrees de cooperació formen

part del segon gran capítol de la
Guia.
La divisió territorial de la diòcesi, amb els arxiprestats, les
unitats pastorals, les parròquies, els
sacerdots, els diaques, els animadors
de comunitat i un cens de població
conformen el capítol tercer, que es
tanca amb un quadro resum.

El darrer apartat de la Guia
està dedicat a donar a conèixer les
persones que estan al servei de l’Església de Lleida. Un índex onomàstic
i un altre institucional posen fi a la
publicació que té com a cirereta i
novetat, respecte a l’anterior guia,
una infografia de tot l’organigrama
del Bisbat, que permet amb un cop
d’ull saber com està organitzada la
vida de l’Església a Lleida.

Les Llars del Seminari a ‘Pueblo de Dios’, de La 2
n equip de reporters del
programa Pueblo de
Dios, de Televisió Espanyola ha estat enregistrant aquests darrers dies
a Lleida un reportatge sobre les Llars
del Seminari i la fundació “Entre tots
i per al bé de tothom”.
El director i presentador del
programa, Julián del Olmo, recentment guardonat amb el Premi Bravo
de televisió, que concedeix la Conferència Episcopal Espanyola, acompanyat d’un realitzador, un tècnic de so
i un càmera van arribar dilluns 2 de
març a la nostra ciutat i durant quatre
dies han estat enregistrant imatges i
entrevistes a diferents voluntaris que
han participat en el projecte social de
les Llars del Seminari.
Entre altres, han estat entrevistats per explicar la seva col·laboració
i què els ha suposat participar en una
iniciativa com aquesta, el bisbe de
Lleida, Mons. Joan Piris; el vicari general de la diòcesi, Mn. Ramon Prat,
o el president de l’Associació de Veïns
del barri Universitat, Robert Setó.

L’equip també ha pogut enregistrar imatges d’una de les assemblees de la Plataforma d’Afectats per
la Hipoteca (PAH), així com parlar
amb voluntaris que han fet de tècnics
del projecte.
Malgrat que no hi ha data concreta pel dia d’emissió per qüestió
de programació, les previsions són
que aparegui en pantalla abans de
Pasqua.
Pueblo de Dios, un dels programes més antics de TVE, ja que
s’emet des de 1982, dóna a conèixer
el treball que persones i institucions
de l’Església catòlica realitzen dins i
fora de les nostres fronteres, alhora
que informa fins on arriba l’acció
missionera, el sentit de la vocació
religiosa, i la importància del voluntariat. I tot això, sense oblidar quatre
criteris bàsics: denúncia social de les
estructures injustes, respecte a les
víctimes de l’exclusió social, testimoni de les persones que treballen amb
els més desvalguts i la convicció que
és possible construir un món millor.
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Reunió del Consell Presbiteral de la Diòcesi
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l funcionament de les diferents Unitats Pastorals i el
seguiment dels treballs que estan desenvolupant les parròquies sobre el
qüestionari del Sínode de la Família
van ser els temes centrals del Consell
Presbiteral de la Diòcesi de Lleida,
celebrat el 3 de març, a la Casa de
l’Església-Acadèmia Mariana.
Sota la presidència del bisbe
Mons. Joan Piris, els membres del
consell van exposar i informar dels
diferents temes de l’ordre del dia,

així com també van anunciar algunes
accions previstes pels propers dies,
com la jornada de portes obertes a
les Llars del Seminari (7 de març),
les 24 hores de Pregària per l’Església Perseguida a la Parròquia de
Sant Pere (11 de març), la trobada
a Montserrat per celebrar el cinquè
aniversari del naixement de Santa
Teresa d’Àvila (28 de març), i la
jornada anual de la Xarxa d’Entitats
d’Acció Caritativa i Social (21 de
març).

Presentació del nou rector d’Els Torms i Juncosa
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l passat diumenge 8 de
març, Mn. Daniel Gómez,
arxiprest del Baix Urgell-les Garrigues, en nom del bisbe Mons.
Joan Piris, ha presentat a Mn. Pau
Fecheta, com a nou rector de les
parròquies de la Nativitat de la Mare
de Déu de Juncosa de les Garrigues
i de Sant Joan Baptista dels Torms,
en substitució de Mn. Jordi Piñol.

A continuació ell mateix es
presentà:

Ha estat dins de l’Eucaristia
dominical en cadascuna de les
parròquies, concelebrada pels dos
mossens.

Al 2001 vaig acabar el Batxillerat teològic a Bacau i després el
seminari a l’institut Teològic Romà
Catòlic “Sant Josep” de Iasi.

En totes dues parròquies se
l’ha acollit amb molt d’afecte i il·lu
sió, amb paraules de benvinguda
per part dels nens de catequesi, de
representats dels feligresos, així com
dels respectius alcaldes.

Vaig ésser ordenat sacerdot
el 24 de juny de 2008 pel bisbe de
Iasi, Petru Gherghel. Vaig ser vicari
a la parròquia de Margineni (agost
2008 – juliol 2011), després a Onesti a la parròquia de Sant Pere i Sant
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“Vaig néixer el 21 de novembre de 1982, en un poble de
Romania, Tamaseni, a uns 100
Km. de Iasi.
Vaig acabar els estudis primaris i el graduat escolar al poble del
costat, Adjudeni, al 1997.

Pau” (agost 2011 - juliol 2012), i
finalment, a Lespezi (agost 2012 juliol 2014).
Després de parlar amb diversos
companys i amb el bisbe de Iasi, vaig
decidir fer una experiència en un
altre país, de manera que va sortir
la possibilitat de fer-ho a Espanya,

oferint-me per servir Déu no només
a Romania, sinó també en un altre
país. Ara fa sis mesos que vaig arribar a Lleida.
Dono gràcies a totes les persones que em van ajudar i em continuen ajudant per a que dugui a terme la
missió que em va ser encomanda”.

Triple celebració a la Parròquia de Sant Pere
a Parròquia de Sant Pere,
al cor de la ciutat de Lleida,
va acollir l’11 de març una triple
celebració en un mateix dia. Per un
costat, l’aniversari de la beatificació
de Francesc Castelló; per un altre,
l’inici de les 24 hores de Pregària,
que enguany han estat adreçades
especialment a l’Església perseguida
arreu del món, i en tercer lloc, en
coincidir el dia amb la missa mensual
de l’Hospitalitat de Lourdes.
Així ho va explicar el delegat
diocesà de Litúrgia i Espiritualitat i,
alhora, postulador de la causa pro
canonització de Francesc Castelló,
Mn. Gerard Soler, a una església
plena de gom a gom, abans que el
bisbe de Lleida, Mons. Joan Piris,
comencés la celebració eucarística,
que va estar concelebrada per un nodrit grup de mossens, entre els quals
hi havia els dos vicaris de la diòcesi i,
també, dos preveres jesuïtes, arribats
de l’Institut Químic de Sarrià.
Hem de recordar que Francesc
Castelló va estudiar la professió
en aquest centre, un ofici que ha
motivat recentment que els químics
brasilers l’hagin triat com a patró.

Abans d’iniciar-se la celebració
de l’eucaristia, Mn. Gerard va llegir el
decret del bisbe Joan, pel qual anomenava Francesc Castelló copatró
dels pessebristes de Lleida, i lliurava el
pergamí al president de l’Associació
Ilerdenca de Pessebristes, Àngel León.
Mn. Soler va recordar que la
missa també era en record de Maria,
la germana de Francesc Castelló,
recentment traspassada, i de la senyora Anna Solans, membre de la
Comissió pro Canonització del beat.
En la seva homilia, el bisbe
Joan, recollint el que sempre ens
diu el Papa Francesc, va animar els
fidels a trencar amb l’esclerosi de viure
tancat en un mateix cercle i sortir a
l’encontre dels altres, com havia fet el
beat Castelló en el seu temps: donar
testimoni i, alhora escoltar els altres,
per estar disposats a donar respostes
com a cristians, va ser el seu missatge.
En acabar l’eucaristia i exposar-se el Santíssim, va començar la
vetlla de pregària, que haurien de
cloure’s 24 hores després, amb la intervenció de dos testimonis sobre la
persecució que pateix l’Església avui.
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Jornada d’Acompanyament al Dol i la Malaltia 2015
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l doctor Marcos Gómez
Sancho, expert i pioner en
cures pal·liatives, ha estat escollit per
inaugurar la VIII Jornada d’Acompanyament al Dol i la Malaltia que se
celebrarà el 13 de març, a l’auditori
del Campus de Cappont, i que organitzen conjuntament els Grups
d’Acompanyament al Dol i la Facultat de Medicina de la Universitat
de Lleida.
El director de la Unitat de
Medicina Pal·liativa de l’Hospital
Universitari de Gran Canària obrirà
la primera de les xerrades del matí
parlant de La pèrdua d’una persona
estimada. L’Aflicció i el dol.
La jornada s’inicià a les 9:45
hores, per donar pas tot seguit a
la conferència del doctor Gómez
Sancho. Després d’uns minuts de
descans, a les 12 del migdia, Miquel
Mora, de la Fundació Acompanya
Ca n’Eva, moderà una taula rodona
que duia per títol Acompanyant
en la mort i en la malaltia. En
la mateixa, intervingueren Carles
Perarnau, coordinador i terapeuta
del Servei d’Acompanyament en el
Dol Catalunya Central, que parlà de

l’Abordatge de la Família en Dol;
Marije Goicoetxea, psicòloga i teòloga de la Universitat de Deusto es
plantejà L’Espiritualitat en el Dol,
mentre que Núria Carsí, infermera,
suport psicoemocional AFANOC,
Consultora Clínica, Espai Salut,
tractà del Nen i la Malaltia.
La jornada de tarda s’inicià a
les 4 amb la sessió de treball titulada
Experiències d’acompanyament
al dol i la malaltia. Anji Carmelo,
doctora en metafísica i escriptora,
parlà de l’Espai i experiència de
dol. Tot seguit, ella mateixa, conjuntament amb Luján Comas, metgessa de Merrylife, es plantejaren la
pregunta Existeix la mort?, mentre
que Isabel Rodríguez Vila, fotògrafa
i infermera, a més de vicepresidenta
de Misión y Desarrollo para Goundi,
tancà la sessió responent al tema
Quan ens anem. On anem?
Tot seguit hi hagué una sèrie
d’espais temàtics on repetiran alguns
dels ponents i n’intervingueren de
nous com la doctora Montse Esquerda, la carmelita Teresa Rofes o
el psicòleg Valentín Rodil.

La Fundació de les Llars del Seminari amplia el patronat

C

inc homes i cinc dones són
els membres que formen el
nou Patronat de la Fundació Entre
Tots i per al Bé de Tothom, que
gestionarà les Llars del Seminari.
Aquest Patronat es va reunir
amb el bisbe de Lleida, Mons. Joan
Piris, el dijous 19 de març, per am66

pliar els quatre primers membres
institucionals amb sis nous patrons
a títol personal.
Així doncs els 10 membres que
el formen són:
Mn. Carles Sanmartín, representant el Bisbat de Lleida (aquest
ostentant la Presidència); Maricel

Martí, pel Col·legi Episcopal; Manuel Simon Rivas, de Càritas Diocesana, i Robert Setó, per l’Associació
de Veïns del Barri Universitat, com
a patrons institucionals.
La resta de l’equip directiu el
formen Montse Claveria, com a Directora; Manuel Simón Rivas, com
a Sotsdirector; Montserrat Canals,
com a Secretària, i Domènec Vila,
com Administrador.
Finalment es van escollir altres tres consellers, que són: Albert
Hortal, Mariona Farré i Cristina

Rubio (en representació de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca
de Lleida).
Val a dir que totes aquestes
persones són voluntàries i en un
principi llur compromís tindrà una
durada de quatre anys. D’aquesta
manera, la Fundació ha fet un pas
important dotant-se de 10 persones
de diversos orígens professionals,
donant-se el cas que la major part
d’aquests voluntaris i voluntàries vénen col·laborant des de fa temps en
el Projecte de les Llars del Seminari.

E

l dissabte 21 de març, la
ciutat de Reus ha acollit la
IX Jornada de Mestres i Professors
de Religió de les diòcesis amb seu
a Catalunya, que organitza conjuntament el Secretariat Interdiocesà
d’Ensenyament de la Religió a Catalunya (SIERC) i la Fundació Escola
Cristiana de Catalunya (FECC).
La jornada s’ha iniciat a l’escola La Salle de Reus amb una pregària
centrada en la figura de Sta. Teresa
de Jesús, en el V Centenari del
seu naixement. Seguidament, Mn.
Norbert Miracle, delegat d’Ensenyament de l’Arquebisbat de Tarragona,
diòcesi acollidora de la Jornada
aquest any, ha donat la benvinguda
als més de cinc-cents participants
procedents de les deu diòcesis amb
seu a Catalunya.

Entre les autoritats assistents hi
havia la Consellera d’Ensenyament
de la Generalitat de Catalunya, Irene Rigau; l’alcalde de Reus, Carles
Pellicer; l’arquebisbe de Tarragona
i president del Secretariat Interdiocesà d’Ensenyament de Catalunya
(SIERC), Jaume Pujol; el secretari
general de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya (FECC), Enric
Puig; la regidora d’Ensenyament de
l’Ajuntament de Reus, Maria Dolors
Sardà; el director general d’Afers
Religiosos, Enric Vendrell, i els delegats d’Ensenyament dels bisbats
amb seu a Catalunya, entre d’altres.
La ponència central de la
Jornada, a càrrec del president de
Justícia i Pau de Barcelona, Eduard
Ibáñez, ha girat entorn el tema
Educar persones en el compromís
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Més de 500 professors a la 9a Jornada de Mestres de Religió

amb la societat. Una visió des de
l’Evangeli i la Doctrina Social de
l’Església. “La principal tasca que
han de dur a terme no només els
professors de religió, sinó tota la
societat en general, és ensenyar els
joves a comprometre’s amb la defensa de la pau”, ha afirmat Ibáñez.
“Cal recordar que la família és la
base de l’educació, tan fonamental
com ho és l’escola, perquè educar és
essencialment donar testimoniatge
coherent amb el discurs”.

Vida Diocesana

Ibáñez ha fet seves les paraules
que el Sant Pare Benet XVI va pronunciar l’any 2012 en la Jornada
Mundial de la Pau quan va oferir els
principals elements per educar en el
compromís per la Pau. “En primer
lloc, és imprescindible educar en la
veritat i la llibertat, així com en la
justícia i en el compromís polític i
cívic”, ha assenyalat Ibáñez, que ha
afegit que la política és un “servei al
bé comú”, i que les noves generacions han de tornar a fer “política en
majúscules, és a dir, la que és en benefici de tothom i no personalment”.
Eduard Ibáñez també ha destacat el fet de “suscitar en els joves el
desig de gastar la vida en favor dels
altres”, i ha insistit en la necessitat
d’educar en el valor de la família com
a “espai fonamental i cèl·lula bàsica”, a més d’educar en el respecte
al medi ambient o la creació.
Especial esment ha tingut en
l’educació “vers un comportament
econòmic responsable”. “L’economia ha d’estar al servei de la societat
en el seu conjunt i no només d’uns
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pocs, perquè l’actual sistema, tal
com està concebut i com va recordar
el Papa Francesc no fa pas gaire,
mata”.
Finalment, Ibáñez ha destacat
la importància d’educar en la pau i
la fraternitat, en el perdó i la reconciliació i, sobretot, a “educar en el
servei als més vulnerables”.
La consellera d’Ensenyament,
Irene Rigau, ha afirmat que la tasca
dels docents de religió –“matèria
sensible darrerament”–, és més
necessària que mai perquè “no es
pot confiar tot a la llei si no s’educa
abans en el caràcter moral”.
Rigau ha dit que “davant el
buit i l’absència del caràcter moral
no es pot donar sentit a la vida”, i
cal “tornar a posar a la ment i al cor
dels infants les paraules si us plau,
gràcies i ho sento”.
Per la seva part, el secretari
general de la FECC, P. Enric Puig,
ha afirmat que els valors cristians,
en tant que integradors, exigeixen
que “els educadors cristians siguin
testimonis de Jesús i transmetin
esperança i coratge”.
L’arquebisbe de Tarragona,
Jaume Pujol, ha destacat la impor és que mai, de la
tància avui dia m
tasca dels professors i mestres de
religió. “Confiem en la vostra professionalitat i maduresa cristiana”.
A banda de la ponència inaugural i els discursos institucionals,
l’altre plat fort de la jornada han
estat els tallers, que enguany han
superat la vintena i que han comptat amb el patrocini de les editorials

Baula, Edebé, Claret i Santillana
Grup Promotor.
Entre els nombrosos tallers hi
havia Ruta enigmàtica per la prioral i el campanar de Reus; Gaudí
centre de Reus; Literatura religiosa
i aula de religió: tècnica del kamishibai; Intel·ligències múltiples,
Educació Religiosa; Cançons,
danses… que ens apropen a Déu;
Torna’m a explicar una paràbola;
Aplicacions TIC a l’àrea de Religió,
Una vida de cinema o La ciència i
la fe: dos camins separats?

Després de dinar, ha tingut lloc
una actuació musical a càrrec de
La Tuna de la Salle Reus i el grup
d’havaneres la Balandra.
Seguidament, a l’església Prioral de Sant Pere Apòstol de la ciutats
s’ha celebrat l’eucaristia amb la qual
s’ha clos la Jornada i que, juntament
amb l’acte dedicat a Maria Rosa
Molas, ha aplegat aquest dissabte
milers de persones a la capital del
Baix Camp.

Concert pel Vè Centenari de Santa Teresa a la Catedral
l Petit Cor de la Catedral
de Lleida conjuntament
amb les corals de Juneda, les Borges
Blanques i Fraga oferiran en una
setmana dos concerts amb motiu
del Vè Centenari del Naixement de
Santa Teresa de Jesús.
El primer d’ells tindrà lloc
aquest dissabte, 22 de març, a les
20:30 hores, a la Catedral Nova de
Lleida, i el segon, el 29 de març, a
les 6 de la tarda, a l’Església Parroquial de Fraga.
Els concerts, que porten el
títol de Raigs de llum i esperança,
estaran dirigits per Joaquim Mesalles
i comptaran amb la participació de

Crista Sebastian (soprano), Montserrat Jové (contralt), Francesc
Rodoreda (tenor), Àlex Bometón
(baríton), Enric Prior (conjunt de
corda) i Daniel Ishanda (percussió).
Tots ells acompanyaran el Cor
Junedenc, l’Orfeó Terrall de les Borges Blanques, la Coral de Fraga i el
Petit Cor de la Catedral de Lleida,
que interpretaran obres de Bach,
Mozart, Beethoven, Marzi, Cold,
Spirituals, Felip Pedrell, Berthier,
Mesalles i la Missa Brevis KV 258
de Mozart.
Col·laboren en el concert les
comunitats de carmelites de Lleida.

Conferència del bisbe Joan sobre la Família

S

ota el títol de La Família,
comunitat de vida i amor,
bressol de persones, llevat de progrés i futur, l’Arxiprestat Seu Vell

realitzà la setmana del 23 al 25 de
març, una sèrie de conferències
quaresmals a la Casa de l’EsglésiaAcadèmia Mariana.
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El cicle va iniciar-se el dilluns
amb una sessió de vídeo-fòrum i va
seguir el dimarts amb la xerrada del
bisbe de Lleida, Mons. Joan Piris,
que va titular Mirant la família amb
els ulls de l’Evangeli.
El bisbe Joan va començar la
seva intervenció, recordant que vivim en un moment present conflictiu
i fent referència al darrer Sínode
dels Bisbes sobre la vocació i missió
que té la família en l’Església i en el
món d’avui.
Partint primer d’allò que l’Església pensa de la família, va dir que
calia tenir present dues perspectives:
que és un projecte de Déu, però
també un fenomen social. En conseqüència, calia saber discernir i deixar-se interpel·lar, perquè “l’Evangeli
no presenta un model sociològic de
família universalment vàlid per a tots
els temps i totes les cultures”. Per
això, el bisbe Joan va dir que “hem
de sentir-nos interpel·lats fortament
a comprometre’ns en la promoció
d’una família cridada a ser un dels
primers espais d’humanització i on
es contribueixi a crear una societat
més justa i solidària”, ja que “ningú

posa en dubte que la família continua
essent una institució molt valorada”.
Per arribar a aquest compromís
en un ambient altament deshumanitzat és fonamental l’educació dels
fills. És llavors que el nostre pastor
alerta del perill de caure en una formació basada en aspectes materials
–“sota una concepció equivocada
de la felicitat, que només respon a
la demanda d’afecte amb regals i
obsequis”, diu– i proposa anar més
enllà i apostar per “una pacient
comunicació personal”.
Segons el bisbe Joan aquest
qüestionament és una de les tasques
més urgents i necessàries per a la
renovació de la família actual segons
l’Evangeli.
El cicle de conferències finalitzà
el dimecres, dia 25 de març. Mirant
la família avui com espai de creixement és el títol de la xerrada dels delegats diocesans de la Família, Emili
Reimat i Tessa Corbella. La jornada
haurà començat prèviament, a les 7
de la tarda, amb l’eucaristia, també
a la capella de l’Acadèmia Mariana.

Admissió a ordres i Jornada Sacerdotal el Dimarts Sant

E

l Dimarts Sant, 31 de
març, hi hagué una sola
celebració a la Diòcesi de Lleida: la
Missa Crismal. El nostre bisbe Joan
concelebrà amb els mossens del
bisbat i consagrà els sants olis per als
sagraments, alhora que se celebra la
Jornada Sacerdotal.
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Enguany però també es feu
l’admissió a ordes. És el moment en
el qual l’Església crida els candidats
a l’orde del diaconat. El bisbe Joan
acceptà la seva petició i oferiment i
els va admetre perquè, en el seu dia,
puguin rebre l’ordenació diaconal.

Enguany no hi hagué cap
mossèn que faci les noces de plata
a la nostra Diòcesi, però n’hi ha sis
que compliren les d’or. Aquests són
Mn. Jacint Cotonat, director dels
arxius de la Catedral i del Bisbat;
Mn. Gerard Soler, delegat diocesà
de Litúrgia i Espiritualitat i rector
de la parròquia de Santa Maria de
Gardeny; Mn. Antonio Abadías
Catalán, rector de la catedral de
Barbastre, i els pares Fernando
Rodríguez Gavilán, franciscà, i els
jesuïtes Joan Llargues Solà i Pere
Terradas Candell.
Per commemorar aquesta diada es feu una xerrada de Mn. Gerard
Soler i es projectà, abans del dinar,
una pel·lícula a la Casa Sacerdotal.
Es clogué amb l’assistència de tots
plegats a la Missa Crismal a la Catedral.
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Al nostre Bisbat tenim tres candidats: Joan d’Àvila Busquets, Josep
Solé i Josep Maria Escorihuela.
Aquests candidats han rebut
l’adequada preparació espiritual,
teològica, pastoral i comunitària
per a rebre el sagrament de l’Orde
en el grau de Diaconat. Prèviament,
han estat nomenats animadors de
comunitat pel bisbe i han rebut els
ministeris laïcals de Lector i Acòlit.
Està previst que l’ordenació
com a diaques permanents se celebri
el 3 de maig, a les 5 de la tarda, a la
Catedral de Lleida.
Per una altra part, també el Dimarts Sant és el dia on la Diòcesi de
Lleida celebra la Jornada Sacerdotal
per commemorar les noces d’or i
plata dels preveres que compleixen
els 50 i 25 aniversari de la seva
ordenació pastoral.

RÒQUIA SANT IGNASI
•DELEGACIÓ PASTORAL
DE LA SALUT
•SERVEI DIOCESÀ DE
CATECUMENAT

•COMUNITAT XAVIER
•GRUPS D’ADULTS PAR-

•DELEGACIÓ

D’APOSTOLAT SEGLAR
PASTORAL
OBRERA
•SAFOR (Pastoral Universitària)
•DELEGACIÓ FAMÍLIA I
VIDA
•MOVIMENT ENCONTRE
MATRIMONIAL
•MOVIMENT FAMILIAR
CRISTIÀ
•CENTRE DE PREPARACIÓ AL MATRIMONI
•DELEGACIÓ
D’ECUMENISME I DIÀLEG
INTERRELIGIÓS
•DELEGACIÓ DE MISSIONS I OBRES PONTIFÍCIES
•DELEGACIÓ PASTORAL
PENITENCIÀRIA
•CONSELL DIOCESÀ D’ACCIÓ CATÒLICA
•VIDA CREIXENT

•CENTRES D’ESPLAI
•GERMANS MARISTES
•ESCOLTES
•DELEGACIÓ

•MANS UNIDES
•JUSTÍCIA I PAU

•PROJECTE SOLIDARI
MARE FÉLIX
•SALESIANS SANT
JORDI - PES LLEIDA
•VOLUNTARIAT VICENCIÀ

MIGRACIONS
•PA DE SANT ANTONI

•OBRA MERCEDÀRIA
•PASTORAL DE

•ESCLAT - ASSOCIACIÓ
DE SOLIDARITAT I SERVEI
SANTA TERESITA
•LLAR MARE ESPERANÇA

•CENTRE ASSISTENCIAL
SANT JOAN DE DÉU
•CENTRE
D’ORIENTACIÓ FAMILIAR
•COMUNITAT MARISTA

•F U N D A C I Ó A R R E L S
SANT IGNASI
•CARITAS DIOCESANA

GAUDIUM
ET SPES

ÀREES
DIOCESANES
DE
COOPERACIÓ

SECRETARIAT
PEL DIACONAT
PERMANENT

FORMACIÓ
PERMANENT DEL
CLERGAT

•MODERADOR
CÚRIA
•RELACIONS
INSTITUCIONALS i
PÚBLIQUES

INSTITUT SUPERIOR CIÈNCIES
RELIGIOSES
(IREL)

SEMINARI
DIOCESÀ

•DELEGACIÓ DE CATEQUESI
•DELEGACIÓ
D’ENSENYAMENT
•FUNDACIÓ VERGE BLANCA
•INSTITUT SUPERIOR DE
CIÈNCIES RELIGIOSES
(IREL)
•PONTIFICIA I REIAL ACADÈMIA BIBLIOGRÀFICO
MARIANA
•PROFESSOR DE RELIGIÓ A LA FACULTAT DE
CIÈNCIES DE LA UDL
•FORMACIÓ DELS ANIMADORS DE COMUNITATS

ÀREA DE FORMACIÓ

•NOTARIA DE
MATRIMONIS
•AGÈNCIA DE
PRECS
•DEPARTAMENT
ESTADÍSTICA
•ARXIU
DIOCESÀ

SECRETARIA
GENERAL
CANCELLERIA

•DEPARTAMENT
DE PATRIMONI
IMMOBILIARI
•COMISSIÓ ASSESSORA DE PATRIMONI MOBLE I IMMOBLE
•COMISSIÓ PER A
LA RETRIBUCIÓ
DEL CLERGAT
•COMISSIÓ PER
GESTIONAR EL FONS
DIOCESÀ PER LA CONSERVACIÓ DEL PATRIMONI
•COL·LECTORIA DE
MISSES
•MUTUAL DEL
CLERGAT
•CASA
SACERDOTAL
DIOCESANA

ADMINISTRACIÓ

COL·LEGI
EPISCOPAL

•ADORACIÓ AL SANTÍSSIM
•ASSOCIACIÓ MEDALLA
MIRACULOSA
•AGRUPACIÓ ILERDENCA
DE PESSEBRISTES
•GRUPS AMISTAT I ORACIÓ
•ADORADORS DE LA DIVINA MISERICÒRDIA
•CONFRARIA DE LA MARE
DE DÉU DE MONTSERRAT
•HOSPITALITAT DE LOURDES
•COMISSIÓ PRO BEATIFICACIÓ BEAT FRANCESC
CASTELLÓ
•UNION EUCARÍSTICA
REPARADORA (UNER)

•SECRETARIAT DE PELEGRINATGES, SANTUARIS I
TURISME
•MOVIMENTS
D’ESPIRITUALITAT
•SECRETARIAT DE CONFRARIES, CONGREGACIONS I GERMANDATS
•DELEGACIÓ DE PIETAT
POPULAR
•DOMUS MARIAE

•DELEGACIÓ DE PASTORAL LITÚRGICA
•DELEGACIÓ DE VIDA
CONSAGRADA
•CASA DIOCESANA D’EXERCICIS
•PATRIMONI ARTÍSTIC I
CULTURAL
•CAUSA DELS MÀRTIRS

ÀREA DE LITÚRGIA
I ESPIRITUALITAT

BISBAT DE LLEIDA
ORGANIGRAMA

SECRETARIA
PARTICULAR

VICARIA
GENERAL

MITJANS
DE
COMUNICACIÓ
SOCIAL

•DELEGACIONS DE PASTORAL DE JOVES I VOCACIONS
•MIJAC

D’ACCIÓ

XARXA D’ENTITATS
CRISTIANES
D’ACCIÓ
SOCIO - CARITATIVA

•U N I T A T S
PASTORAL

Perifèria
Seu Vella
Gardeny
Baix Segre
Baix Urgell - les Garrigues
Segrià - Noguera Ribagorça
•PARRÒQUIES

•ARXIPRESTATS:

ÀREA
D’EVANGELITZACIÓ

DEL VINCLE
•PROMOTOR
DE JUSTÍCIA
•NOTARIA

•JUTGES
•DEFENSOR

CONSELL
EPISCOPAL

VICARIA
DE PASTORAL

CONSELLS
CONSULTIUS
•CONSELL
PRESBITERAL
•COL·LEGI DE
CONSULTORS
•CONSELL
DE PASTORAL
•CONSELL
D’ASSUMPTES
ECONÒMICS

VICARIA
JUDICIAL

CABILDO
CATEDRAL

BISBE

