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 “Déu ens demana una altra manera de ser Església” 

 
Dimarts dia 27 el nostre Bisbe Joan Piris va tenir el tradicional esmorzar anual amb els periodistes per 
presentar-los la jornada mundial de les Comunicacions socials, que enguany celebra la 48a edició amb el 
lema “La comunicació social al servei d’una autèntica cultura de l’encontre”. 
El Sr. Bisbe... [+] 

Renovació de les promeses del Baptisme 

http://www.bisbatlleida.org/noticia/28-05-2014/%E2%80%9Cd%C3%A9u-ens-demana-una-altra-manera-de-ser-esgl%C3%A9sia%E2%80%9D


 

Aquest darrer cap de setmana, hi ha hagut renovació de les Promeses de 
Baptisme a la Unitat Pastoral de Cappont, on 32 nens i nenes de la Catequesi de 
Primera Comunió de les parròquies de la Sagrada Família i Santa Teresa Jornet, 
acompanyants dels seus pares, padrins, catequistes i fidels, han renovat el 
compromís cristià de la seva fe, en una cerimònia molt participativa en què també 
han rebut el sagrament del Baptisme dos nens i dues nenes que faran la seva 
primera comunió properament. 

El cardenal Amigo dibuixa el perfil franciscà de Joan XXIII 

 

El cardenal Carlos Amigo Vallejo, arquebisbe emèrit de la Diòcesi de Sevilla, ha 
estat a Lleida aquest darrer cap de setmana (17 i 18 de maig), per participar en els 
actes que la comunitat franciscana i l’Orde Franciscà Seglar han organitzat en 
honor de Joan XXIII amb motiu de la seva canonització. El dissabte, 17 de maig, el 
cardenal Amigo va oferir al Santuari de Sant Antoni de Pàdua una conferència 
centrant-se en el perfil humà, franciscà i eclesiàstic d’Angelo Roncalli més que en 
el de la figura papal de Joan XXIII... [+] 

Valentín Rodil a la jornada de formació del COF 

 

El Centre d’Orientació Familiar de Lleida anuncia pels pròxims dies 13 i 14 de juny 
la seva jornada de formació, que enguany anirà a càrrec de Valentín Rodil Gavala, 
psicòleg i responsable de la Unitat Mòbil d’Intervenció en Dol i Crisi en el Centre 
Humanització de la Salut. El tema de la jornada, que se celebrarà a la Casa de 
l’Església-Acadèmia Mariana, és el... [+] 

Festa d’Intermón Oxfam, Comerç Just 

 

El dissabte 10 de maig, a la Plaça de la Constitució de les Borges Blanques i amb 
motiu de la trentena edició del mercat de la ganga, tingué lloc per cinquè any 
consecutiu la venda de productes del mercat just promocionat per Intermón 
Oxfam. L'atenció de l'estand, que es va muntar, fou a càrrec de persones 
voluntàries de la Parròquia de les Borges Blanques i altres dels amics de la 
Capelleta, seu permanent de la Verge del Dolors... [+] 

La Universitat de Lleida i la Comissió 3.4 
s’uneixen per a promocionar el Voluntariat social 

 

Divendres dia 23 de maig, Roberto Fernández, rector de la Universitat de Lleida i 
la Comissió 3.4, conformada per la Federació Catalana de Voluntariat Social UT 
Lleida, la Coordinadora d’ONGD i altres Moviments Solidaris de Lleida i la Xarxa 
d’Entitats Cristianes d’Acció Socio-caritativa de Lleida, varen signar un conveni de 
col·laboració mútua. 
Els objectius d’aquest conveni que s’anava preparant des de feia un any, són la 
promoció del Voluntariat Social en... [+] 

Confirmacions a la Catedral 

 

 
Un total de 44 alumnes del Col·legi Aravell i un grup d’adults van rebre el 
sagrament de la Confirmació el passat divendres, 16 de maig, en una cerimònia 
que va tenir lloc a la Catedral de Lleida.Va oficiar la celebració el bisbe de Lleida, 
Mons. Joan Piris... [+] 
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Crònica del Pelegrinatge a Roma 

 

La peregrinació dels fidels lleidatans, que van anar a Roma amb motiu de 
canonització de Joan XXIII i Joan Pau II, es va fer en dues versions. En autocar, des 
del 22 al 30 d’abril, i en avió, des de Barcelona fins a Roma, del 24 al 28. En total 
50 pelegrins: de Lleida i pobles, i també d’Andorra i Barcelona, s’hi van 
incorporar. Us adjuntem la crònica del pelegrinatge...[+] 

Curs d’actualització sacerdotal a Roma 

 

Amb gran goig i agraïment, us comunico que he participat durant un mes a Roma 
(del 24 d’abril al 23 de maig), del curs d’actualització sacerdotal que cada any 
organitza la Conferència Episcopal Espanyola. Aquest curs està obert a tots els 
preveres, especialment als que... [+] 

L’Hospital Arnau de Vilanova ha celebrat el Dia del Malalt 

 

Com estava anunciat, el passat diumenge, dia 25, a primera hora, es va repartir a 
tots els pacients el llibret editat pel Servei Religiós PETIT DEVOCIONARI PER ALS 
MALALTS I ACOMPANYANTS, amb la finalitat d’ajudar a tots els malalts a pregar 
en les diferents situacions que es poden trobar i, també, com un record dels 
cinquanta anys de sacerdot de Mossèn Àngel Escales, capellà d’aquest hospital 
durant tretze anys . 
S’ha editat un bon nombre de llibres que s'aniran repartint al llarg de tot l’any a 
aquells malalts o acompanyants que... [+] 

Tercera sessió de Cine Fòrum de la UP a Torregrossa 

 

A la població de Torregrossa, la tarda del diumenge dia 11 de maig, tingué lloc 
l'última sessió de cinema programada per aquest curs per la UP, formada per les 
parròquies de les Borges Blanques, Juneda, Torregrossa, Puiggròs i la Floresta. 
L'acte fou realitzat a la Llar del Jubilat de dita població. Es visionà la pel·lícula 
‘Maktub’, que explica la història d'un adolescent, malalt terminal de càncer, que 
amb la seva manera de prendre's la fatalitat... [+] 

Festa de Sant Isidre a les Borges Blanques 

 

Dissabte, 17 de maig, a la Missa anticipada del diumenge, hi assistiren la Junta 
Rectora de la Cooperativa de Sant Isidre de les Borges Blanques, acompanyats 
d'un bon nombre de socis, per homenatjar al seu patró Sant Isidre. La 
coincidència, que Sant Isidre sigui el patró dels pagesos i també ho sigui del nom 
adoptat per la centenària institució, fa que...[+] 

El Fons Solidari per a la Inclusió realitza 
25 contractes de treball en un any 

 

El Fons Solidari per a la Inclusió, l’espai de trobada creat fa un any entre la Xarxa 
d’Entitats d’Acció Caritativa del Bisbat de Lleida i les organitzacions empresarials 
per facilitar la incorporació de les persones en risc d’exclusió social al mercat de 
treball, ha fet balanç d’aquesta experiència i ha tret interessants conclusions per 
continuar treballant en aquest terreny (adjuntem document). El passat 2 de maig 
de 2013, el Fons Solidari per a la Inclusió es va presentar amb la proposta 
d’aconseguir 100 contractes solidaris en empreses... [+] 
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Missa a la Catedral pels 150 anys de les Germanetes dels Pobres 

 

La Catedral Nova de Lleida es va tornar a omplir el passat dissabte, 17 de maig, 
per participar en l’eucaristia on es celebrava els 150 anys de la Fundació de la 
Congregació de les Germanetes dels Pobres. Precisament, aquesta festa major, la 
Congregació ha rebut la Placa de la Paeria a la Solidaritat amb motiu d’aquest 
aniversari, pel seu treball i la voluntat de continuar al servei de... [+] 

El bisbe Joan institueix acòlit a Josep Solé 

 

Josep Solé va accedir al ministeri de l’acolitat en el seu camí cap al presbiterat en 
una cerimònia presidida pel bisbe de Lleida, Mons. Joan Piris. El bisbe Joan va 
instituir acòlit a Josep Solé en un acte que va tenir lloc a la capella del Seminari 
Interdiocesà de Catalunya, a Barcelona, el passat divendres, 16 de maig, 
En la mateixa cerimònia van participar els mossens Jaume Pedrós, director del 
Seminari de Lleida i vicari de Formació Permanent del Clergat, Mn  Antoni Agelet, 
formador del Seminari... [+] 

Reconeixement de la ciutat a persones i entitats de l’Església 

 

La Paeria ha reconegut la tasca desenvolupada per diferents persones i 
institucions vinculades a la Diòcesi de Lleida lliurant-los-hi les plaques i medalles 
de la ciutat, aprofitant el marc de les Festes de Maig. El jesuïta Joan Ribalta i 
Balet, el franciscà Francesc Gamissans i Anglada, la Congregació de les 
Germanetes dels Pobres-Juana Jugan, el Col·legi Sagrada Família i... [+] 

Dia del Malalt i jornada de formació amb el bisbe emèrit Redrado 

 

La Pastoral diocesana de Salut ha organitzat per aquest diumenge, 25 de maig, els 
actes de la Jornada Diocesana del Malalt, que se celebrarà a l’Hospital Santa 
Maria de Lleida i que s’iniciaran, a les 11 del matí, amb una missa concelebrada 
per Mn. Jesús Mateu i Mn. Ramon Galceran i cantada per la Coral L’Olivera. Els 
voluntaris ajudaran a traslladar a la capella de l’hospital als malalts ingressats que 
vulguin anar a missa. Posteriorment... [+] 

Passarel·la de Troballes al Claustre de la Seu Vella 

 

El Claustre de la Seu Vella serà l’escenari el pròxim 30 de maig de la desfilada de 
moda amb roba recuperada, que organitza l’empresa d’inserció Troballes, 
conjuntament amb Càritas Diocesana, la Fundació Jaume Rubió i Rubió i Aeress. 
“Roba de segona? Una passarel·la de Primera!”, que és el nom que li han donat a 
aquesta demostració de la tasca que es desenvolupa des de Troballes, gaudeix de 
la col·laboració dels alumnes del Col·legi Episcopal, que s’encarrega del disseny 
gràfic; de l’Escola de Models Magda Simó, que aportarà els joves que lluiran els 
model a la passarel·la; l’Institut Torre Vicens, que tindrà cura de... [+] 

Lleida amb el seu patró Sant Anastasi 

 

Els lleidatans han tornat a participar massivament aquest 11 de maig en la missa 
solemne a la catedral i l’ofrena floral al patró Sant Anastasi amb motiu de la Festa 
Major. Durant l’eucaristia, concelebrada pel bisbe Joan Piris i un nombrós grup de 
sacerdots de la diòcesi, va tenir una participació destacada el rector de la 
Parròquia de la Mare de Déu de Montserrat, mossèn Manel Mercadé... [+] 
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Representació teatral sobre el beat Francesc Castelló 
a l’Acadèmia Mariana 

 

El Teatre de l’Acadèmia Mariana de Lleida acollirà el pròxim diumenge 1 de juny, 
a les 7 de la tarda, la representació de l’obra teatral “Francesc Castelló, visqué 
estimant i morí perdonant”, inspirada en la vida i martiri del beat Francesc 
Castelló. La representació ha estat organitzada per la Comissió Pro Canonització 
del beat Francesc Castelló i s’emmarca dins dels actes commemoratius del 
Centenari del seu naixement, efemèride que es va celebrar el passat 19 d’abril, 
dissabte de Glòria. Un total de setze actors i actrius afeccionats, a més a més de 
dos narradors i un bon equip tècnic, tots ells components de l’Agrupació Teatral 
TOAR de Lleida, sota la direcció d’Enric Castells, donaran vida al text original del 
franciscà, escriptor i periodista, el P. Francesc Gamissans. 
L’obra fou estrenada al mateix escenari el 2006 
L’autor va escriure el text cinc anys després de la beatificació del jove... [+] 

La trobada dels Equips de la Mare de Déu 

 

El passat dissabte, 10 de maig, els Equips de la Mare de Déu vàrem celebrar la 
seva trobada general, que coincidia amb els 60 anys d’existència a Catalunya i els 
40 a Menorca. Els Equips de la Mare de Déu, que van estar acompanyats pel 
cardenal i arquebisbe de Barcelona... [+] 

Vacances per Créixer! Casals per infants en situació de risc social 

 

Per tercer any consecutiu, la Fundació Verge Blanca engega la iniciativa de 
realitzar uns casals d’estiu per a infants i joves de la ciutat de Lleida en situació de 
risc d’exclusió social. Sota el títol “Vacances per créixer”, es pretén que aquest 
sigui un lloc on tots aquests infants puguin gaudir d’un espai de lleure de qualitat, 
acompanyats de monitores i monitors amb àmplia experiència que els guiaran en 
el seu creixement personal. El projecte va néixer amb l’objectiu de reduir les 
desigualtats presents en la nostra societat -sobretot entre els més petits- i 
facilitar els recursos a les famílies per accedir a aquest espai. Sense anar més 
lluny, l’any 2012 es van beneficiar 83 infants i l’estiu de 2013, 152 nens i nenes. 
El projecte també intenta involucrar a un gran ventall de persones relacionades 
amb el món del lleure. Així, des del Moviment de... [+] 

Els bibliòfils de Barcelona visiten l’Arxiu de la Catedral 

 

Gairebé una trentena de membres de l’Associació de Bibliòfils de Barcelona (ABB) 
van visitar l’Arxiu de la Catedral de Lleida el passat dissabte, 17 de maig, per 
conèixer el fons documental que acull. Aquests amants dels llibres, que van estar 
rebuts pel bisbe Joan i atesos pel director de l’arxiu, Mn. Jacint Cotonat, van rebre 
durant gairebé tot el matí les explicacions de les dues responsables que tenen a 
cura aquest important fons documental... [+] 

El bisbe Joan visita el Col·legi Terraferma 

 

El dimarts 13 de maig, el bisbe de Lleida, Mons. Joan Piris, va realitzar una visita al 
Col·legi Terraferma on es reunir amb els alumnes que estan fent la catequesi per 
rebre els sagraments de la Primera Comunió i de la Confirmació. El bisbe Joan va 
conversar durant una bona estona amb els nens, que van estar acompanyats dels 
seus professors i catequistes... [+] 

 
     Aquest informatiu es publica en català i castellà 

http://www.bisbatlleida.org/noticia/20-05-2014/representaci%C3%B3-teatral-sobre-el-beat-francesc-castell%C3%B3-a-l%E2%80%99acad%C3%A8mia-mariana
http://www.bisbatlleida.org/noticia/16-05-2014/la-trobada-dels-equips-de-la-mare-de-d%C3%A9u
http://www.bisbatlleida.org/noticia/20-05-2014/vacances-per-cr%C3%A9ixer-casals-per-infants-en-situaci%C3%B3-de-risc-social
http://www.bisbatlleida.org/noticia/22-05-2014/els-bibli%C3%B2fils-de-barcelona-visiten-l%E2%80%99arxiu-de-la-catedral
http://www.bisbatlleida.org/noticia/17-05-2014/el-bisbe-joan-visita-el-col%C2%B7legi-terraferma


 
     Podeu consultar números anteriors, clicant aquí 
 
     Convideu a d’altres a subscriure’s a aquesta publicació, reenviant-los aquest correu 
 
     Si no esteu subscrit, envieu un missatge amb la indicació “ALTA CAT” (CAS si la voleu en castellà) a 
         informatiudigital@bisbatlleida.org 
 
     Si no la desitgeu rebre més, responeu a aquest correu amb la indicació “BAIXA” 

 

 

http://www.bisbatlleida.org/publicacions?tipus_document=noticies
mailto:informatiudigital@bisbatlleida.org

