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Consell Presbiteral
Sessió del dia 16 de juny de 2017
Hi són presents tots els conseller: Mn. Pedrós, P. Clot, Mn. Sallán,
Mn. Mercadé, Mn. Ribas, Mn. Pons, Mn. Melcior, Mn. Ginestà, Mn. Blas,
P. Riera, Mn. Jové, Sr. Bisbe i Mn. Víctor Espinosa. S’excusa Mn. Lopera.
S’aprova l’Acta anterior sense esmenes (26 de gener de 2017).
Abans d’iniciar la sessió el Sr. Bisbe aporta algunes informacions:
Dijous 1 de juny es va presentar el llibre “La Catedral Nova de Lleida”.
És una edició molt reeixida i molt ben elaborada, es va regalar als assistents
a l’acte i a tots els preveres de la Casa Sacerdotal. L’edició l’ha sufragat
íntegrament la Diputació de Lleida i es farà una altra edició en llengua
castellana sufragada amb donatius particulars.
La Conferència Episcopal Espanyola ha presentat també la memòria
de les activitats de l’Església a Espanya: formació, sagraments... “Memoria Anual de Actividades de la Iglesia Católica en España año 2015”, per
fomentar i divulgar l’activitat de tot tipus que realitza l’Església al territori
espanyol i no només fer comunicació de tipus econòmic.
Tema primer: Resum del treball pastoral de cada Arxiprestat en
relació als objectius diocesans. Èxits i dificultats que s’han produït.
Arxiprestat Baix Segre: Hi ha molta diversitat en les formes de treball
pastoral, i a voltes, es fa allò que cada prevere li agrada més segons la seva
sensibilitat. Potser hi ha una mica de descoordinació. Els objectius s’han
introduït a nivell de parròquies però no a nivell arxiprestal. Es reflexiona que
al marge que cada parròquia tingui un nivell d’activitats, es pot constatar
que no hi ha “vida parroquial” pròpiament dita.
En qüestió de fraternitat econòmica les parròquies no volen sentir
parlar de la comunicació de béns per arranjaments o coses materials d’altres
comunitats. No posen, en canvi, cap dificultat si es tracta de donar suport
a Càritas o altres formes assistencials.
Alguns consellers opinen que moltes parròquies tenen el risc de fallida
econòmica per manca de persones o de recursos.
Altres opinen que els preveres han d’esforçar-se i il·lusionar per conscienciar a les comunitats per tenir més recursos econòmics.
El Sr. Bisbe comenta que ha escrit una glossa sobre els béns patrimonials de l’Església agraint els donatius de les persones però conscienciant
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també a aquelles parròquies que potser no ajuden prou, tornant a explicar
que les parròquies no són propietat del Bisbat si no de les mateixes comunitats i per tant són els principals responsables de l’estat dels temples i
altres instal·lacions.
Arxiprestat Perifèria: Al més octubre de 2016 es va reunir l’arxiprestat
i es van proposar les prioritats per treballar conjuntament durant aquest
curs. Encara han de fer la reunió d’avaluació i per tant no poden encara
constatar el resultat.
Arxiprestat Gardeny: Especialment han treballat el tema de la conversió personal que consideren molt important, enamorar-se del Crist, animant
als feligresos en la seva dimensió espiritual, convidant-los a propostes que
s’ofereixen des del Bisbat, animant a participar a cursos de l’IREL, i a coordinar-se amb les xarxes de caritat. Constaten però que la coordinació amb
les Àrees Diocesanes no sempre es fàcil, i tampoc entre tots els consells
de l’arxiprestat. Els preocupa especialment el tema vocacional que resulta
alarmant i de difícil resolució.
Arxiprestat Seu Vella: Han compartit “cultura pastoral”, evangelitzadora, amb la inquietud d’intentar aprofundir en el seguiment de Jesús,
respectant i revitalitzant els elements (activitats) que ja es fan, però intentant
aconseguir un major ressò evangelitzador.
Han intentat traspassar aquestes propostes als laics, amb una trobada
arxiprestal d’explicació dels processos de la Nova Evangelització. També
han intentar fer una trobada de consells parroquials però els laics els van
apuntar una contra proposta: dos representats de cada consell i el rector.
Arxiprestat Segrià-La Noguera-Ribagorça: L’arxiprest opina que
la conversió és el punt més exigent i alhora el més dificultós. Apunta que
s’han produït dues trobades de catequistes a nivell arxiprestal que han servit
per crear una mica més de comunitat, de fraternitat entre els catequistes,
estrenyent llaços de col·laboració.
Arxiprestat Baix Urgell-Les Garrigues: Constata l’arxiprest, que
ha percebut un esforç important del clergat de l’arxiprestat en assistir a les
reunions, fer una mica d’estudi, una mica més de fraternitat entre ells i ho
valora com un punt molt positiu.
Representant dels religiosos: Assumeix que els religiosos (vida
consagrada) potser no han tractat prou els objectius diocesans. Veu però
com, per exemple, els col·legis també tenen la seva entitat i força i són
plataforma d’evangelització encara que no sempre estiguin inserits en
parròquies.
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La parròquia és una estructura bàsica i de sempre. Potser es podria
intentar una agrupació de parròquies amb diversos centres de culte, creant
una sola estructura de serveis, aconseguint així una major oferta de grups
amb més participants. En alguns pobles, especialment els petits, és difícil
crear estructures i ofertes engrescadores.
Cada parròquia és una illa però més que mai necessitem l’ajut de tothom, per això ens hauríem d’esforçar per treballar més en comunió i obrir
nous fronts amb accions concretes.
Sr Bisbe: Comunica que el Pla de Pastoral no és ni ha de ser una imposició, però cal un pla comú per continuar treballant junts en la mateixa
direcció. Cadascú, segons la seva comunitat i situació ha d’intentar seguir
les línies generals del Pla Pastoral, alhora que es reflexiona sobre el que
fem i el que voldríem fer.
Tema segon: Post Assemblea. Concretar propostes i reptes, a
partir de les aportacions dels grups de treball.
Mn. Josep A. Jové, Vicari General, informa que el document que s’ha
enviat pel Consell és el contingut de les aportacions de cada grup de treball
a l’Assemblea, i és força extens i amb repeticions. És però la manera de
conèixer el contingut real de tot el que es va reflexionar en els grups. Reparteix un resum que ha elaborat de les dues primeres preguntes que es van
formular, per ajudar al discerniment de les línies generals de les respostes.
El Sr. Bisbe demana opinions sobre aquells aspectes que es poden
millorar en l’organització de l’Assemblea.
Opinions que es donen:
La data per alguns és difícil per altres compromisos parroquials, ja que
el mes de maig és ple d’esdeveniments.
Alguns troben escàs el temps de la reflexió dels grups i demanen que
s’augmenti aquest espai.
Acabar amb una pregària més estructurada.
Es fa notar que el tema tècnic (audiovisual, so…) es pot millorar.
Els grups haurien de concretar més les propostes (respostes) intentant
no divagar tant i el moderador hauria de conduir-los millor per concretar.
Que l’Assemblea tingui una proposta de creixement, que hi hagi trobada (que és beneficiosa) però també resolucions, que el Bisbat tingui una
línia de continuïtat que anés comunicant.
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Altres opinions:
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Altres propostes:
Optimitzar el tema de la gestió administrativa: es a dir que se centralitzés des del Bisbat totes les partides i altres gestions parroquials, com
opció de futur.
Elaborar tríptics diocesans de cara als feligresos, per tal que totes les
parròquies segueixin les mateixes normes.
Que el calendari diocesà (agenda) pugui ser més pactada per intentar
que no es dupliquin actes diocesans o propostes.
Es demanava a l’Assemblea la necessitat de treballar més, millorar la
classe de religió, la formació dels professors, recessos a l’escola… El col·legi
ha de ser anunciador i comparteix la mateixa missió de l’Església.
El Sr. Bisbe acaba informant que s’ha finalitzat (durant l’estiu) la Visita
Pastoral a l’arxiprestat de “Segrià-Noguera-Ribagorça”. Continuarà doncs
la Visita, o bé a partir de setembre, octubre o a inicis de l’any 2018.
Essent les 14 hores i sense cap altre assumpte a tractar, el Sr.
Bisbe va agrair el treball fet i clogué la sessió amb una pregària.

Consell Pastoral Diocesà
Sessió del dia 22 de juny de 2017
Hi són presents tots els consellers, excusant-se aquells que no poden
assistir per altres compromisos.
S’aprova l’acta anterior (15 de setembre de 2016) amb una rectificació de l’expressió “inventar-se accions” (pàgina 2 de l’acta, punt 4 en
“Aportacions dels consellers”). Es diu que seria més encertat dir: imaginar,
presentar, proposar, crear…
Tema primer: Resum del treball pastoral de cada Arxiprestat/
Delegació/ Moviment/Col·legi en relació als objectius diocesans. Èxits
i dificultats.
• A l’Arxiprestat Perifèria informen que enguany han treballat la segona prioritat del Pla Pastoral: la revisió permanent de les parròquies i
comunitats. Un dels reptes que ha sorgit és que els feligresos haurien
de participar més. S’alerta que la informació general moltes vegades
no arriba i es considera que s’hauria de fer una crida més personalitzada. En una de les parròquies s’ha format un grup de Bíblia.
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• La Delegació Família alerta que es troben molt sols en referència
als Cursos de Preparació al Matrimoni (CPM) i demanen espais comuns per treballar amb altres delegacions i formació sobre pastoral
familiar a l’IREL.
• L’Àrea de Litúrgia i Pietat popular. Secretaria de Congregacions,
Confraries, Germandats i altres entitats relacionades explica les
activitats i millores que han portat a terme aquest curs, entre les
que destaca la feina que s’està fent perquè totes les entitats estiguin
correctament constituïdes com a associacions religioses de fidels.
• La Delegació de Pastoral Obrera destaca la feina que s’està fent a
favor del treball decent i va informar que es volen crear els grups
d’iniciació de joves (JOC) però de moment no n’ha sortit cap.
• La Fundació Verge Blanca també explica els actes i les activitats
que gestionen i va informar que l’Escola de l’Esplai podrà impartir
cursos del SOC.
• La Delegació de catequesi informa que estan preparant un Pla de
formació per a catequistes i una trobada amb la Delegació de Joventut.
• La Delegació de Joventut informa que una vintena de joves estan
implicats amb els actes d’una manera habitual i s’ha proposat implicar més a les parròquies.
• La Delegació de Mitjans de Comunicació alerta que cada any disminueix la demanda del Full Dominical però que a la vegada augmenten els usuaris del web que properament canviarà de disseny.
També diu que s’està elaborant un Pla de Comunicació i considera
que hem d’estar més presents a les xarxes socials.
• L’Arxiprestat Seu Vella informa que està abordant tres temes: la
conversió pastoral, el creixement espiritual i la formació d’equips de
laics. A més a més, volen millorar la coordinació de les parròquies,
revitalitzar les eucaristies dominicals, fer trobades per àmbits per
crear xarxa, assegurar l’acompanyament dels agents de pastoral
per part dels mossens. Es vol crear el CPA a partir dels CPP de les
parròquies.
• L’Arxiprestat Gardeny busca espais de trobada i vol crear xarxa.
• La Delegació d’Ecumenisme alerta de falta d’interès ja que a part
de la trobada anual de pregària per la unitat dels cristians, no hi
ha una resposta per fer més pregàries conjuntes. La delegació va
considerar que funcionava millor el diàleg interreligiós.
• Sr. Bisbe subratlla uns punts del que s’havia dit fins aquest moment:
-- És important la informació dels uns als altres, també a través
dels mitjans de comunicació. Per això s’està elaborant un Pla de
comunicació.
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-- Pren nota de la necessitat d’un equip com ha demanat la Delegació de Família.
-- Demana informar amb temps dels actes a proposar per cada delegació i entitat per confeccionar un calendari on no se superposin
actes un mateix dia.
-- Que cada parròquia tingui CPP i Equip d’economia.
-- Voluntat per buscar nous mètodes d’evangelització. Conèixer que
fan en altres llocs per si és aprofitable a casa nostra.
-- Com fer que hi hagi més coordinació entre parròquies i Arxiprestat?
• L’IREL destaca que calia abordar la Pastoral Familiar catequitzant
de nou els pares perquè revisquin l’experiència de fe. També va
proposar una línia d’acció pastoral per a tot el Bisbat i que tothom
la dugui a terme en la mesura de les seves possibilitats i la seva
peculiaritat.
• L’Arxiprestat del Baix Segre exposa la falta d’equips i d’estructures
a les parròquies i que cada vegada que hi ha un canvi de mossèn,
habitual en els últims anys, la qual cosa provoca que l’activitat
pastoral quedi a l’aire quan hi ha canvis. També alerta que hi ha
grans diferències entre parròquies, la qual cosa provoca diferència
de criteris i confrontació. També va alertar de la falta de continuïtat
dels infants i adolescents a les parròquies.
• La Delegació de Patrimoni demana a les parròquies que consultin
més a la Delegació abans de fer qualsevol cosa.
Segon tema: Post Assemblea. Concretar propostes i reptes a
partir de les aportacions dels grups de treball.
El vicari general reparteix i llegeix un resum del treball dels grups de
l’Assemblea que es va enviar amb la convocatòria del CPD.
Un conseller destaca que el futur de la nostra societat són els infants.
Proposen que a les escoles també es pugui treballar la Pasqua com ja es fa
amb Tots Sants o Nadal. Cal formar els infants per vincular-los a actes religiosos com la romeria dels fanalets, les processons del Corpus i del Carme…
Un arxiprestat considera que les celebracions sobretot l’Eucaristia
haurien de ser més entenedores i festives i que s’hauria d’insistir de forma
renovada en la Pastoral familiar amb els pares: Baptisme, catequesi iniciació a l’Eucaristia, etc. També proposa fer una jornada festiva a nivell de
l’Arxiprestat com a pas previ per a la continuació després de la catequesi.
La Delegació de Pastoral Familiar creu que cal treballar conjuntament
família, escola i parròquia i insisteix que es necessari crear un equip per
tirar-ho endavant.
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El Sr. Bisbe demanar més concreció per ser més operatius i no pensar
només en una línia.
La Delegació de Pastoral Obrera proposa personalitzar molt més per
donar resposta a les diferents activitats pastorals i creu que hem d’escoltar
més als feligresos.
L’IREL creu que cal buscar referents religioses pels infants i proposa
formar els pares a partir de temes no necessàriament religiosos per començar. Considera també que s’han d’aprofitar moments claus: catequesi,
sagraments d’iniciació cristiana i actes de pietat popular.
L’Arxiprestat Baix Urgell-les Garrigues proposa que es treballi en
el camp de l’educació, la pregària i la Paraula de Déu. Es fan diferents
propostes que es poden efectuar a l’escola i a la parròquia. També creu
que les parròquies han d’estar plenes d’alegria i han de ser missioneres i
que s’ha d’aprofitar qualsevol oportunitat per convidar a pregar, a llegir i
a escoltar la Paraula de Déu: cursos bíblics, trobades de “lectio divina” o
misses familiars de catequesi.
El Bisbe Salvador diu que s’ha esgotat el temps i demana que se li
enviïn per escrit les opinions sobre l’Assemblea Diocesana i com millorar
la participació.
Altres temes i informacions:
La Trobada de catequistes de Catalunya es farà a Lleida els dies 17,
18 i 19 de novembre de 2017.
La Trobada de Càritas Catalunya es farà a Lleida el 24 d’abril de 2018.
La Delegació de Catequesi informa que els dies 6 i 7 juliol es fa una
formació al Seminari de Barcelona per als encarregats de catequesi amb el
tema: “Acompanyar famílies”.
Des de la Delegació de Família informen que els dies 20, 21 i 22
d’octubre de 2017 es farà la Trobada estatal del CPM a Lleida.
El Vicari General demana que cada delegació, àrea, parròquia, grup,
etc. informi de les dates i horaris de les activitats del curs vinent abans de
la segona quinzena d’agost, per poder confeccionar el calendari diocesà i
mirar d’evitar duplicitats.
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L’Arxiprestat Seu Vella creu que hem de mantenir una estructura que
avui no respon i que cal replantejar-la. Alerta que a les parròquies les persones implicades són les mateixes i participen en diferents grups. Demanen
que ens dediquem a allò imprescindible.

Diòcesi

Secretaria General
Nomenaments
Juliol
Dia 18
L’Arquebisbe de Barcelona i Gran Canceller de l’Ateneu Sant Pacià,
va signar, amb el vistiplau del Bisbe de Lleida, el següent nomenament:
Mn. Manel Mercadé Melé, Director en funcions, de l’Institut Superior
de Ciències Religioses de Lleida (ISCR-IREL).
Setembre
Dia 1
Mn. Josep Vicenç Forner Calpe, rector de les parròquies Assumpció
de la Mare de Déu (les Borges Blanques), Transfiguració del Senyor (Juneda),
Assumpció de la Mare de Déu (Torregrossa), Assumpció de la Mare de Déu
(Puiggròs) i Sant Blai (La Floresta).
Mn. Adrián Bulai, vicari de les parròquies Assumpció de la Mare de
Déu (les Borges Blanques), Transfiguració del Senyor (Juneda), Assumpció
de la Mare de Déu (Torregrossa), Assumpció de la Mare de Déu (Puiggròs)
i Sant Blai (La Floresta).
Mn. Daniel Gómez Fernández, adscrit a les parròquies Assumpció de
la Mare de Déu (les Borges Blanques), Transfiguració del Senyor (Juneda),
Assumpció de la Mare de Déu (Torregrossa), Assumpció de la Mare de Déu
(Puiggròs) i Sant Blai (La Floresta).
Mn. Manel Serradell, rector de les parròquies Assumpció de la Mare
de Déu (el Pont de Suert), i la resta que formen la Unitat Pastoral.
P. Ángel María Briñas Gonzalo, ocd, rector in solidum del SantuariParròquia Santa Teresa de l’Infant Jesús, de Lleida.
Mn. Pau Fecheta, membre de l’Equip Pastoral del Col·legi Episcopal
Mare de Déu de l’Acadèmia.
Mn. Francisco José Ribas Fraguero, Consiliari de l’Hospitalitat de
la Mare de Déu de Lourdes, de Lleida.
Mn. Jaume Melcior Servat, Consiliari de la Congregació de la Puríssima Sang, de Lleida; i de l’Adoració Nocturna Femenina Espanyola (ANFE).
Mn. Mateo Hidalgo Sannicolás, Delegat Diocesà de Missions i Obres
Missionals Pontifícies (OMP).
Mn. Víctor Manuel Espinosa Oller, capellà de les Religioses Carmelites Descalces de Lleida.
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P. Josep Vilarrubias Codina, vicari de la Parròquia Sant Antoni
Maria Claret, de Lleida.
Sr. Manuel Díaz Martos, delegat Diocesà d’Apostolat Seglar.
Sr. Juan Luís Salinas Sánchez, secretari-notari del Tribunal Eclesiàstic de Lleida.
Setembre
Dia 15
Mn. Josep Solé Sans, vicari de les parròquies Assumpció de la Mare
de Déu (les Borges Blanques), Transfiguració del Senyor (Juneda), Assumpció
de la Mare de Déu (Torregrossa), Assumpció de la Mare de Déu (Puiggròs)
i Sant Blai (La Floresta).
P. Roger Torres Aguiló, s.j., rector de la parròquia Sant Ignasi de
Loiola, de Lleida
Desembre
Dia 4
Sr. Josep Maria Rovira Gardeñes, president de la Comissió Diocesana “Justícia i Pau”, de Lleida.
Mn. Francesc Xavier Jauset Clivillé, capellà de les Religioses Carmelites Descalces de Lleida.
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Mn. Josep Maria Escorihuela Pujol, capellà de les Religioses Carmelites Descalces de Lleida i membre de l’Equip de Pastoral de la Salut de
l’Hospital Santa Maria de Lleida.
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Necrològiques
Mn. Mateu Freixes Borrull
Mn. Mateu Freixes Borrull morí el dilluns 23 d’octubre a l’edat de 91
anys. Les exèquies es van celebrar dimecres 25 d’octubre a les 16:00 hores,
a la Santa Església Catedral de Lleida. Que descansi en la Pau del Senyor.
Mn. Julio de León Domínguez
Mossèn Julio de León Domínguez va morir el divendres 17 de novembre a l’edat de 82 anys.
Mn. Julio de León va néixer a Zamora el 1935. Va ingressar al seminari
de Lleida l’any 1947 i va ser ordenat sacerdot l’any 1959 pel Bisbe Aurelio
del Pino. Entre altres tasques pastorals va ser coadjutor de la parròquia d’Albelda, de la parròquia de Sant Pere de Lleida, i de Sant Llorenç de Lleida.
Durant 33 anys va ser rector de la parròquia d’Alpicat.
També va ser en diferents etapes secretari de les Obres Missionals
Pontifícies, encarregat de la secció de col·lectes de l’administració diocesana
i administrador del Butlletí Oficial del Bisbat.
La missa exequial va tenir lloc el passat dissabte 18 de novembre a
l’església parroquial de Sant Bartomeu Apòstol d’Alpicat i va estar presidida
pel Bisbe Salvador amb una nombrosa participació del clergat diocesà i de
fidels.
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ns 490 infants han gaudit
aquest estiu del programa
‘Vacances per Creixer’ de la Fundació Verge Blanca destinat a nens en
situació de vulnerabilitat. Enguany el
programa “Vacances per Créixer”
ha tingut lloc entre els mesos de
juliol i agost en tres seus: al col·legi
Episcopal, a les Borges Blanques i
al barri de Balàfia.
Al Casal del col·legi Episcopal
s’han organitzat cinc torns de quinze
dies entre juny i setembre. A cada
torn han participat uns 50 infants
derivats de Càritas Diocesana, les
Llars del Seminari, el CESMIJ, la
parròquia de Sant Andreu i els serveis socials de l’Ajuntament i del SIE.
Per la seva banda a Les Borges
Blanques, el programa ‘Vacances
per Créixer’ ha contat amb quatre
torns amb uns 15 infants per quinzena. Els nens que han participat
han estat derivats pels serveis socials de l’Ajuntament de Les Borges
Blanques.

I al barri de Balàfia, la Fundació
Verge Blanca, en col·laboració amb
Caixa Pro-Infància i Save The Children, s’han organitzat dos torns al
mes de juliol. Hi han participat uns
50 infants a cada torn.
Des de l’any 2012, la Fundació
Verge Blanca està duent a terme el
projecte Vacances per Créixer que
consisteix en la realització d’activitats de lleure educatiu durant els
mesos d’estiu, perquè infants en
situació de risc social tinguin el dret
de gaudir d’un temps de lleure de
qualitat i econòmicament accessible
i on puguin ser acompanyats, en el
seu creixement, lluny de les situacions en que es veuen immerses les
persones que els envolten.
Els diferents casals del programa Vacances per Créixer han estat
possibles gràcies a la col·laboració
de: Save the Children, Caixa Pro
Infancia, Fundació Probitas, Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales
e Igualdad (convocatòria IRPF),
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Fundación Educo, Ajuntament de les
Borges Blanques, Consell Comarcal
de les Garrigues, Diputació de Lleida, Ajuntament de Lleida i donatius
de particulars.
Per una altra banda, en col·la
boració amb Caixa Pro Infància, la
Fundació Verge Blanca ha organitzat
aquest estiu unes colònies en les que
han participat 25 infants a la casa de
Colònies Montsant de Vilaller.
Per segon any, la fundació
Verge Blanca ha organitzat un pla
educatiu d’entorn promogut pel
departament d’Educació de la Gene-

ralitat i la regidoria d’Educació destinat a infants del col·legi Sant Josep
de Calasanç. Uns quinze nens han
gaudit d’un casal urbà que consistia
en una hora de repàs escolar i dos
hores de lleure.
A part de les activitats de lleure
citades, la Fundació Verge Blanca
ha dut a terme altres activitats promogudes per l’Escola de l’Esplai de
Lleida, Servei Colònies de Vacances
i Moviment de Centres d’Esplai Cristians Catalans Lleida.
Escola de l’Esplai de Lleida

Comencen les obres de l’església de Rosselló

L
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es obres de reconstrucció
de l’església de Rosselló
van començar oficialment a principis
de setembre i està previst que s’allarguin uns quatre mesos. L’objectiu és
que a finals de desembre, coincidint
amb les festes de Nadal, ja es puguin
celebrar actes litúrgics al temple.
D’entre els treballs, que s’estan duent a terme, els tècnics de
l’empresa constructora estan fent
proves de lloses, textures i colors

dels materials que s’empraran en la
reconstrucció, amb la col·laboració
de la Universitat Politècnica.
Aquesta primera fase de les
obres compta amb un pressupost de
104.000 euros i consisteix a recobrir
la part enfonsada i construir la base
del campanar per poder accedir al
cor. El temple, declarat Bé Cultural
d’Interès Local (BCIL) es va construir
entre els anys 1756 i 1760.

“Hem d’estar més en el cor del món
perquè sigui més just i conegui més a Jesús”

L

a Catedral de Lleida va
acollir el passat dijous 14
de setembre la celebració de la Jornada de l’Enviament dels Agents de
Pastoral de la Diòcesi presidida pel
Sr. Bisbe Salvador Giménez. Més
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de 300 fidels procedents de totes
les parròquies de la Diòcesi han
assistit a l’acte que dóna inici al curs
2017-2018.
En aquesta celebració es fa
palès i se celebra que el Bisbe, com

La celebració va començar
amb la il·luminació de la silueta del
mapa del Bisbat de Lleida com a
símbol de què la llum de l’Evangeli
arriba a tots els racons de la Diòcesi. Aquesta silueta il·luminada va
presidir la celebració, en la qual el
Bisbe Salvador, ha “animat als fidels
a “voler estar en el cor del món perquè el món sigui cada dia més just i
conegui més Jesucrist”.
El Bisbe ha presidit la celebració de la Paraula acompanyat d’una
representació de laics, preveres,
religiosos i animadors de comunitat
de tota la Diòcesi.
El bisbe Salvador ha destacat
en la seva homilia que “la nostra
Església és una comunitat de seguidors de Jesucrist, que volen posar
al centre del món, el Jesús que ens
salva a tots”. El Bisbe de Lleida va
recordar els objectius del Pla Pastoral
impulsat des de l’any passat, entre
els quals va destacar la conversió
personal, fer comunitats missioneres
i la pastoral vocacional.

En relació amb la tasca pastoral, el Bisbe Salvador va demanar
a Déu que “ens ajudi a no desanimar-nos mai”. I va destacar que “és
molt important sentir-se membre
d’una Església que camina”.
El Bisbe Salvador va recordar
que aquest curs que comença, la
Diòcesi acollirà la Trobada de Catequistes de Catalunya (el 18 i 19
de novembre a la ciutat de Lleida),
la Trobada de Voluntaris de Càritas
Catalunya (a l’abril), la Setmana de
la Bíblia (al novembre) i la reunió
anual de Centres de Preparació per
al Matrimoni (CPM).
Després de l’acte, el Bisbe de
Lleida ha entregat l’alta distinció
pontifícia Pro Eclesia Et Pontifice
a Asun Besa, voluntària del Bisbat
de Lleida. Aquesta condecoració,
instituïda pel papa Lleó XIII el 1888,
suposa un gran reconeixement a la
tasca de clergues i laics a favor de
l’Església Catòlica. El Sant Pare,
acollint la petició del Bisbe Salvador, ha volgut palesar amb aquest
reconeixement públic el valor que té
dedicar llargs anys de la pròpia vida
al servei de l’Església. Asun Besa ha
tingut unes paraules d’agraïment per
als bisbes de Lleida amb els quals hi
ha col·laborat al llarg dels anys.

La Fundació Rubió i Rubió obre la botiga de comerç just
i economia solidària més gran de Lleida

C

àritas, la Fundació Jaume
Rubió i Rubió, i l’empresa
de reinserció Troballes, han posat

en marxa la botiga de comerç just
i economia solidària més gran de
Lleida. Amb 120 metres quadrats
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a Pastor de l’Església Diocesana,
confia als homes i dones seguidors
del Crist ressuscitat, la noble tasca
de col·laborar amb ell en l’evangelització de la societat lleidatana.

d’exposició i situada a l’avinguda
Fleming 19, la botiga ‘Fil pel randa’,
obrirà les seves portes renovada.
La nova botiga de l’empresa
d’inserció Troballes oferirà productes de comerç just i economia solidària com aliments (cafè, xocolata,
sucre), roba, joguines i cosmètics.
Aquesta iniciativa permetrà contractar a una persona com a responsable
de la botiga i comptarà amb la participació d’una vintena de voluntaris.
‘Fil pel randa’ tindrà els ja
clàssics productes alimentaris de
comerç just, com cafè provinent
de cooperatives de camperols de
Colòmbia, sucre, i xocolata. També
s’oferirà, roba solidària, de la firma
Dona Kolors, en exclusiva a Lleida
i d’altres firmes com Firiri, Sensenu,
Bosses amb Anima, Afrikable, Miu-

sutin, Vols i Koluté. Dona Kolors és
una marca de complements de moda
i de la llar fets a mà a Barcelona per
dones en situació d’exclusió social.
El projecte Dona Kolors no té
ànim de lucre, és a dir, tots els beneficis es reinverteixen en la formació
en costura i altres formacions sobre
ocupació de les dones. També es
treballa per fomentar l’accés a la
cultura i a l’aprenentatge necessari
per ajudar a les dones a trobar feina.
A la secció de joguines, hi
haurà productes manufacturats a
Bangladesh i joguines de fusta de
Palestina. La botiga també oferirà
productes cosmètics i parament
de la Llar. A més, ‘Fil per randa’
organitzarà els mesos vinents degustacions de productes de comerç just
i desfilades de roba solidària.

“La Verge Maria va ser una refugiada”
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’Acadèmia Mariana-Casa
de l’Església va acollir el
proppassat 1 d’octubre la 150 edició
del Certamen Marià. Enguany el
certamen es va dedicar a l’Advocació
de la Verge de Fàtima, patrona del
Santuari Diocesà de Tàrrega.
Abans de l’inici de l’acte es
va llegir el següent comunicat en
relació als incidents ocorreguts l’1
d’octubre:”Davant l’esclat de violència que s’ha produït, aprofitem
aquest certamen que vol honorar
la Mare de Déu, per tal de convertir-lo en una pregària per la pau i la
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cohesió del nostre país. Demanem
a Maria en aquest dia trist, per tal
que intercedeixi davant Crist, el seu
fill, i ens concedeixi assolir la pau,
la fraternitat i la reconciliació entre
nosaltres fent, així, un servei a tots”.
El mantenidor del certamen
va ser el periodista Lluís Foix que
va dissertar sobre ‘Maria, emigrant
i refugiada, tal com ara passa’. Foix
va recordar la visita de la imatge de
la Mare de Déu de Fàtima al seu Rocafort de Vallbona natal. En aquest
sentit va destacar l’aportació de la
Mare de Déu de Fàtima “al mapa de

Foix va comparar la situació
de la Verge Maria amb “el drama
dels refugiats”. “Maria va ser una
refugiada en el sentit més estricte, i
aquest viatge ara l’han de fer cada
dia moltes persones”, va dir.
El mantenidor va lamentar
“la falta de respecte a l’altre” en la
nostra societat. “Un dels reptes del
segle XXI serà el respecte. No hem
de tolerar, hem de respectar”, va
afegir. Lluís Foix va acabar la seva
intervenció amb un missatge optimista “la vida continua i el sol sortirà
demà. La bondat és més poderosa
que la maldat tot i que a vegades no
ho sembla”.
Per la seva banda el director de
l’Acadèmia Mariana, Joan Viñas, va
recordar el 150 aniversari del Certamen Marià i va tenir unes paraules
de record pels ferits l’1 d’octubre.
A la vegada, el Bisbe de Solsona,
Xavier Novell, va recordar que el
missatge de Fàtima és “la conversió
de la Humanitat”.
El Bisbe de Lleida, Salvador
Giménez, va recordar els 150 anys
del Certamen i va pregar per una

societat més justa, que s’apropi a
la persona de Jesucrist. Va acabar
la seva intervenció pregant “per la
pau i la concòrdia entre els pobles”.
Francesc Balcells i Llobera, del
Palau d’Anglesola, va rebre el premi
per a treballs de reflexió sobre la influència de la presència del Santuari
de Fàtima a Tàrrega i comarca.
També en la modalitat dels
treballs de reflexió en prosa, un altre
dels guardons va ser per Mònica
Vallverdú Conde, de Bellvís, amb
una menció d’honor per Jaume
Vall, d’Anglesola. En la modalitat de
poesia els guardonats van ser Ferran
Grau, de Lleida; Marta Finazzi de Girona i Willian Tejeda d’Estats Units.
Els premis de la categoria
escolar van ser per Eva Szlifierz
Criado, del col·legi Mater Salvatoris;
Àgia Tost i García, de l’INS Josep
Vallverdú de les Borges Blanques;
Paula Taboada, del col·legi Mater
Salvatoris; Emma Tost, del col·legi
Mare de Déu de Montserrat de les
Borges Blanques; María Garralda,
de Pamplona; Enoc Pociello, del
Col·legi Episcopal; Javier Ferrer,
del col·legi Claver i Pere Cabús, del
col·legi Claver.

Mn. Ramon Prat i Mn. Gerard Soler, renovats com a
“Missioners de la Misericòrdia”

E

l Sant Pare ha renovat el
decret pel qual va nomenar

els “Missioners de la Misericòrdia”
amb motiu de l’Any Sant de la Mise95
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l’espiritualitat mariana”. I va ressaltar
la seva presència a tot el món, “des
de l’Everest fins a Austràlia”.

ricòrdia. A la nostra diòcesi compten
amb aquest ministeri Mn. Ramon
Prat i Mn. Gerard Soler.
El Papa Francesc ha considerat
els fruits espirituals que va comportar aquest ministeri durant l’Any
Sant Extraordinari i l’ha prolongat
fins a nova disposició com a “signe
concret que la gràcia del Jubileu
segueix sent viva i eficaç, al llarg
i ample del món” (Misericòrdia et
miserable, 9).
A Espanya 54 missioners de
la misericòrdia continuaran exercint
aquest ministeri amb les facultats que
el Papa els ha concedit en les seves
respectives seus i que es recullen en
una Carta del Pontifici Consell per a
la Nova Evangelització. En aquesta
missiva s’indiquen les actituds que es

recomanen a tot confessor: “acollidor amb tots; testimoni de la tendresa paterna, no obstant la gravetat del
pecat; sol·lícit a ajudar a reflexionar
sobre el mal comès; clar a l’hora de
presentar els principis morals; disponible per acompanyar els fidels en el
camí penitencial, seguint el pas de
cada un amb paciència; prudent en
el discerniment de cada cas concret;
generós en el moment de dispensar
el perdó de Déu; magnànim de cor
(cf. Misericòrdia et miserable, 10).
A la pàgina web de la Conferència Episcopal Espanyola, dins de
la Comissió del Clergat, s’ha obert
un apartat dedicat als “Missioners
de la Misericòrdia”, expressió de la
Misericòrdia divina i de la sol·licitud
de l’Església.

“En tot, servir i estimar”
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a parròquia de Sant Ignasi
de Loiola de Lleida es va
omplir el passat diumenge 29 d’octubre per acomiadar el seu rector
després de 25 anys, el jesuïta Joan
Suñol, i donar la benvinguda al nou
rector, el Pare Roger Torres.

pogut fer i demanar perdó per les
moltes vegades que he endegat les
coses sigui amb errors o amb alguna
mena de mal a la gent i les persones
d’aquesta comunitat de germans”.
“Tot ha estat un do de Déu”, va
recalcar.

El Bisbe de Lleida, Salvador
Giménez, va presidir la cerimònia
de relleu. El prelat va tenir paraules
d’agraïment a Joan Suñol “per tota
la seva tasca” i va encoratjar al nou
rector, Roger Torres.

“Les regnes de la parròquia les
entoma el Roger amb el seu carisma
personal de creativitat i servei generós”, va dir. Suñol va recordar que
“aquesta comunitat cristiana és cosa
de totes i tots”.

En la seva emotiva homilia,
Joan Suñol va començar donant
gràcies a Déu “per tot el bé que he

“Jesucrist es manifesta en forma de comunitat. És la presència de
Jesús la que ens ajuda a superar-nos
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quan fracassem i fem malament les
coses”, va ressaltar. Suñol va dir
que la parròquia, que aquest any
compleix 40 anys, “vol ser imatge de Sant Ignasi de Loiola”. En
aquest sentit, va destacar “que val
la pena fruir d’aquesta meravellosa
espiritualitat i va animar als joves a
estar atents a les crides de Déu”.
“Em sento molt estimat per tots
vosaltres”, va recalcar.
El pare Suñol va recordar especialment que “el treball amb els
infants i amb el tercer i quart món
són i han estat nineta dels meus ulls
i de manera especial la Fundació
Arrels-Sant Ignasi i la seva gent”. I
amb la mirada posada en el futur va
dir que “no em quedaré pas amb els
braços plegats. En el meu cos hi ha
un fort instint de vida”.
“Us dono un immens, gràcies
a Déu, a tots vosaltres per tants pro-

jectes compartits i hores passades
cercant junts el Regne de Jesucrist
en el sí de l’Església de Lleida i gràcies per les noves hores i els nous
projectes”, va dir per culminar.
L’alcalde de Lleida, Àngel Ros,
també hi ha assistit i ha destacat que
el Pare Suñol “ha sabut transmetre
els valors de la justícia social als
ciutadans, de la millor manera possible, amb l’exemple”. L’Eucaristia
també ha comptat amb la presència
de representants de la Plataforma
Apostòlica Local de la Companyia
de Jesús a Lleida, que aplega la
parròquia, la Fundació Arrels Lleida,
el col·legi Claver, la CVX Xavier i la
comunitat de jesuitines d’Alcarràs.
La celebració va acabar amb
una festa al carrer, per celebrar el 65
aniversari del pare Joan Suñol que
recorda les paraules de Sant Ignasi,
“en tot, servir i estimar”.

Una App per pregar per les vocacions
a delegació de pastoral
vocacional del bisbat de
Lleida ha creat una nova aplicació
per dispositius mòbils: VocationGo.
Aquesta eina està dissenyada per
tal d’afavorir la interacció i la visibilització de les diverses iniciatives
de pregària vocacional presents i
actives a la diòcesi.
L’aplicació és gratuïta (el cost
del seu desenvolupament l’assumeix
el bisbat) i està disponible per dispositius Android i iPhone, tot i que
en aquesta darrera compatibilitat

encara queden qüestions tècniques
pendents d’ajustar, en les que estem
treballant.
La pantalla principal té sis
apartats: quatre dedicats a la pregària (1. Rosari amb intencions per les
vocacions, resat pels seminaristes de
Catalunya; 2. Un misteri del rosari;
3. Pregàries curtes per les vocacions
i 4. Textos vocacionals), un cinquè
apartat dedicat a informacions
sobre els grups i la seva inscripció
i un darrer apartat on apareix un
mapa del bisbat indicant la ubicació
97

Vida Diocesana

L

dels grups de gent que es troben
per pregar. Pots inscriure’t a títol
individual o bé com a grup. Només
cal que et recullis a pregar, com a
mínim un cop al mes, en favor de
les vocacions.
La delegació de pastoral vocacional del bisbat de Lleida té
encomanat el servei, per delegació
del Senyor bisbe, de promoure les
vocacions al ministeri ordenat, dia-

U
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Mn. Joaquim Blas Pastor
Delegat de pastoral vocacional
del bisbat de Lleida

Centenars de catequistes participen
a les X Jornades Interdiocesanes a Lleida

ns 300 catequistes procedents de Catalunya i
Balears van participar del 17 al 19
de novembre a les X Jornades de
Formació de Catequistes celebrades
a Lleida i organitzades pel Secretariat Interdiocesà de Catequesi (SIC) de
Catalunya i les Illes Balears.
Iniciar-se en l’art de l’acompanyament va ser el tema general
d’aquestes jornades. L’Acadèmia
Mariana-Casa de l’Església i el
Col·legi Maristes-Montserrat van ser
els principals espais on es va desenvolupar aquesta proposta formativa
que cada any aplega catequistes de
les diòcesis catalanes i de les Illes.
La inauguració va tenir lloc
divendres a l’Acadèmia Mariana de
Lleida. Hi van participar el Bisbe de
Lleida, Salvador Giménez, el bisbe
electe de Mallorca, Sebastià Taltavull i el Bisbe auxiliar de Barcelona,
Antoni Vadell.
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conat i vida consagrada, mitjançant
la pregària i l’educació, estimulant
a l’església de Déu que peregrina a
Lleida a renovar la seva pregària i el
seu suport a totes aquelles i aquells
que estan plantejant-se la crida de
Déu (vocare=cridar) per seguir-lo en
una d’aquestes vocacions.

La ponència inaugural va
anar a càrrec de Mossèn Joan M.
Amich, director del SIC. Mossèn
Joan M. Amich va fer una reflexió
de la situació actual de la catequesi
a casa nostra. Va destacar l’oportunitat d’implicar a les famílies en
la catequesi i la necessària aposta
per les noves tecnologies. En altres
conclusions va destacar l’oportunitat
que suposa el foment de la catequesi
d’adults i la creació d’espais de catequesi intergeneracionals.
Per la seva banda el Bisbe
Sebastià Taltavull va afirmar que
“un catequista és un testimoni de
Jesucrist i de l’Església. És un cristià
que comunica, esperança, justícia
i germanor”. El Bisbe de Lleida,
Salvador Giménez, va donar la
benvinguda als participants i els hi
va agrair l’assistència.
El dissabte la jornada va començar amb una eucaristia a l’Aca-

dèmia Mariana. Després el Bisbe
auxiliar de Barcelona, Antoni Vadell,
va impartir la ponència sobre ‘El
catequista, l’acompanyant acompanyat’, que va anar seguida d’un ric
treball d’apropiació i diàleg entre els
més de tres-cents catequistes que hi
participaren.
Després de la xerrada del
bisbe Antoni Vadell va haver-hi un
treball d’interiortizació per grups
del comentat pel bisbe i a la tarda
es van realitzar 10 tallers tots relacionats amb l’acompanyament de
joves, infants, pares, en infants amb
educació adaptada, persones en
moments de sofriment, camí de redescoberta de la fe, catequistes. Les

visites catequètiques a la Seu Vella o
al Museu de Lleida completaren el
treball d’aquell dia.
El diumenge, dia 19 de novembre, hi hagué una sessió de presentació i treball sobre els recursos
catequètics en format digital que
ofereix el SIC des d’aquest començament de curs (www.sic-catequesi.
cat) a càrrec de Mn. Enric Termes i
el Sr. Antoni Matas. La participació
en la missa dominical a la Catedral de Lleida, presidida pel Bisbe
Salvador Giménez, clogué aquests
dies intensos de formació, pregària
i convivència entre moltíssims catequistes de les diòcesis de Catalunya
i les Illes Balears.

El bisbe comença la visita pastoral a l’Arxiprestat Seu Vella
l passat cap de setmana,
de l’1 al 3 de desembre, el
Bisbe Salvador va començar la visita
pastoral a l’arxiprestat Seu Vella,
en concret va conèixer de prop les
activitats i la comunitat parroquial de
Sant Llorenç.
La comunitat va preparar amb
molta il·lusió la visita del nostre pastor que va començar el divendres
a les clíniques Perpètua Socorro
i Montserrat, així com al col·legi
Santa Anna i la residència de la
Milagrosa. A la nit va ser el torn
dels joves, que se solen reunir per
fer una vetlla de pregària en aquesta
parròquia de la ciutat.
El Bisbe Salvador també va
visitar alguns malalts durant el cap

de setmana, va conèixer la tasca que
es fa al despatx parroquial, va assistir
a una classe de catequesi i de repàs
escolar, va presidir dues eucaristes
i va escoltar les suggerències, les
preocupacions i els comentaris de la
comunitat en l’assemblea parroquial.
Un berenar de germanor va posar el
colofó final a la visita.
Està previst que demà continuï
la visita per aquest arxiprestat, en
concret a la Unitat Pastoral de El
Carme i Sant Joan. La Seu Vella
compta amb uns 51.000 habitants
en 11 parròquies repartides en
quatre unitats parroquials que estan
ateses per 19 preveres i dos diaques
i diversos animadors de comunitat.
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