
 
 

Núm. 9 / 1 de juliol 2014 
 

informatiudigital@bisbatlleida.org * www.bisbatlleida.org 

 Aplec de l’Esperit: gana i set de Jesús 

 
Una quarantena de joves de la diòcesi de Lleida hem participat de l’Aplec de l’Esperit que s’ha celebrat a 
Banyoles el dissabte 7 de juny. A causa de la distància... [+] 

Benedicció i inauguració del Centre de 
Tecnificació Tennis Taula de les Borges Blanques 

 

El nou Centre de Tecnificació de Tennis de Taula de les Borges s'ha inaugurat 
oficialment aquest passat dissabte dia 14 de juny, amb presència del Sr. Bisbe 
Joan Piris, que el beneí, i el Conseller de la Presidència i portaveu del Govern, 
Francesc Homs. En l'acte també hi han estat presents l’alcalde la ciutat, Enric Mir; 
el president de la Diputació de Lleida... [+] 

50 anys de vida parroquial a Sant Pau Apòstol de la Mariola 

http://www.bisbatlleida.org/noticia/12-06-2014/aplec-de-l%E2%80%99esperit-gana-i-set-de-jes%C3%BAs
http://www.bisbatlleida.org/noticia/26-06-2014/benedicci%C3%B3-i-inauguraci%C3%B3-del-centre-de-tecnificaci%C3%B3-tennis-taula-de-les-borges-bl


 

Els dies 6, 7 i 8 de juny la parròquia de Sant Pau ha celebrat els seus 50 anys de 
vida, amor i servei. 
Ha estat un retrobament joiós, una celebració festiva i un revifament del nostre 
sentiment de pertinença a l’Església i de germanor que a tots ens ha unit en el 
Crist. 
El dia 6 de juny ha tingut lloc la presentació del llibre “La parròquia de Sant Pau, 
història i prospectiva” escrit per la feligresa M. Carme Mor... [+] 

El Sr. Bisbe encoratja els membres de Càritas Diocesana 

 

El dissabte dia 14 el bisbe Joan, que és el president de Càritas Diocesana, va 
participar en la reunió ordinària del Consell Diocesà d’aquesta entitat socio-
caritativa. En ella va escoltar atentament els punts tractats i va voler agrair la 
tasca que fan els membres del Consell i totes les persones que diàriament acullen 
i acompanyen... [+] 

Les obres dels pisos socials del Seminari no s’aturaran 

 

Dimecres dia 25, ubicat a peu d’obra en un dels pisos socials en fase avançada de 
construcció, el Bisbe de la diòcesi de Lleida, Joan Piris, acompanyat per voluntaris 
ha presentat l’estat actual de les obres del Projecte dels Habitatges Socials del 
Seminari de Lleida (PHSS). 
En la seva intervenció ha dit que...  [+] 

Fi de curs de la Delegació de Comunicació 

 

El passat dia 20, divendres, s'han reunit a la Casa de l’Església (Acadèmia 
Mariana) els membres de la Delegació de Comunicació del Bisbat de Lleida. 
Amb la presència del nostre Bisbe Joan, i després de la pregària inicial, els 
assistents han compartit les valoracions del curs i, a la vista de les situacions 
personals i particulars, les expectatives per al curs vinent... [+] 

El Sr. Bisbe a la fi de curs de la Unitat Pastoral 

 

Dissabte passat, 14 de juny, un total de 115 feligresos de la Unitat Pastoral de les 
Borges Blanques, Juneda, Torregrossa, Puiggròs i la Floresta celebraren el fi de 
curs d'aquest any 2013-14 a la localitat de Torregrossa. 
Tingueren el goig de ser acompanyats pel Sr. Bisbe, Mns. Joan Piris. Els joves 
participants foren una trentena, entre nens de primera comunió... [+] 

Fi de curs de Vida Creixent 

 

El dijous dia 19 de juny, ha tingut lloc la clausura del curs de Vida Creixent a la 
Casa de l'Església, Acadèmia Mariana. Tot un dia ben aprofitat. 
Pel dematí, una xerrada de Mn. Daniel Gómez sobre com portar la il·lusió de Vida 
Creixent a la gent nova, per a que no se'ls trenqui la il·lusió de viure amb joia la 
vellesa... [+] 

Trobada de fi de curs de la Xarxa 
d’Entitats Cristianes d´Acció Caritativa-Social 
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El dia 9 de juny, dilluns, la quinzena d’ entitats que formen l’Àrea socio-caritativa 
de la nostra Diòcesi varen tenir la seva reunió de final de curs. En aquesta van fer 
una avaluació de la tasca feta durant aquest curs, destacant la feina que s’ha 
pogut fer gràcies a la col·laboració mútua entres les diverses entitats que hi 
formen part. Així entre altres podem assenyalar la iniciativa... [+] 

Memòria 2013 de les Càritas Diocesanes de Lleida, Solsona i Urgell 

 

El dia 18 de juny, dimecres, els directors de les Càritas diocesanes de Lleida, 
Solsona i Urgell hem presentat conjuntament les respectives memòries. 
De les dades presentades cal destacar que el programa d’acollida i els ajuts 
d’assistència han augmentat un 43 %, així com el d’infància, família i adolescència 
que ho ha fet en un 29 %. 
Les persones ateses entres les tres Càritas han estat 16.175, quatre més que en el 
2012. Els resultats econòmics mostren que entre les tres Càritas... [+] 

Celebració de les noces d’or de Mn. Àngel Escales 
a l’Hospital Arnau de Vilanova 

 

El passat dissabte, 7 de juny, a les sis de la tarda, es va celebrar a la capella de 
l’Hospital Arnau de Vilanova una missa d’acció de gràcies amb motiu dels 
cinquanta anys de sacerdoci de mossèn Àngel Escales Perucho. 
A la missa van concelebrar el vicari general, en representació del senyor Bisbe, i 
altres sacerdots que van voler acompanyar a mossèn Àngel... [+] 

Parròquies fan classes de llengua a persones immigrades 

 

Dissabte dia 7 va tenir lloc la cloenda del curs de llengua a persones immigrades 
que viuen a Lleida que s'han desenvolupat als locals de la parròquia de Sant 
Andreu de Lleida. Han set una total de  12 persones immigrades que han rebut les 
classes impartides per 5 persones voluntàries. 
L’avaluació que n’han fet ha estat molt positiva... [+] 

Plenària del Servei Interdiocesà de Catequesi a Lleida 

 

El 16, 17 i 18 de juny, a l’Acadèmia Mariana, ha tingut lloc la Plenària del SIC a 
Lleida. Ens hem trobat tots els delegats de catequesi de Catalunya i de les Illes 
Balears amb el bisbe president Sebastià Taltavull. 
Ens les reunions hem valorat i comentat la trobada que ha tingut lloc el 31 de 
març a Barcelona amb els preveres per parlar de la catequesi... [+] 

Darrera reunió d'aquest curs del Consell Presbiteral 

 

El dilluns dia 16 de juny ha tingut lloc la reunió d’aquest organisme format pels 
dos vicaris, el secretari-canceller, el 6 preveres arxiprestes, el rector del seminari, 
i altres preveres escollits directament pel Bisbe, i que té com a missió aconsellar 
al Pastor de la Diòcesi en aquells temes que ell consideri conveni. 
Concretament en aquesta darrera reunió del curs... [+] 

Sortida anual de preveres 
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Un any més, a les vuit del matí del tre de juny vàrem iniciar junts la ruta des del 
cor de la ciutat de Lleida, davant la Universitat i enfront del Bisbat, la sortida 
anual de preveres per gaudir d’una diada de germanor i bona convivència junts 
com a bons germans. L’ encapçalava el nostre Bisbe de Lleida, Mons. Joan Piris i 
un grupet de 26 preveres i un religiós (prevere) de la nostra diòcesi de Lleida. 
Vàrem pregar junts Laudes dins l’autocar... [+] 

El grup de teatre de l'AMPA de l'Episcopal amb el PHSS 

 

El dissabte 6 de juny la sala d’actes del col·legi Episcopal de Lleida va acollir la 
representació teatral adaptació de l’obra ESPOT de C. Alberola i R. Garcia 
Combelles) a càrrec del grup teatral de l’Associació de pares i mares del centre. 
Aquesta tractava de manera crítica i humorística, al voltant de la gran influència 
que la publicitat té en la vida quotidiana de tots nosaltres. 
A la sortida, i per desig dels organitzadors, els assistents... [+] 

El Soleràs celebra el VI Aplec a l'Ermita de 
la Mare de Déu de les Garrigues 

 

Prop de 300 persones vingudes dels diversos pobles de la comarca de les 
Garrigues  van participar el segon dissabte de Juny (dia 12) assenyalat com el dia 
d’Aplec a l'Ermita de la Mare de Déu de les Garrigues, ubicada en el terme dels 
Rasos del Soleràs i gairebé a la mateixa distància dels pobles de l’Albagés, el 
Cogul, Granyena de les Garrigues i els Torms. 
L'Aplec s’inicià amb la celebració de l’Eucaristia, a l’exterior de l’ermita on fou 
duta la imatge de la Mare de Déu de les Garrigues... [+] 

Aprendre de persones africanes que viuen a Lleida 

 

Dissabte, dia 14, una quarantena de persones africanes i lleidatanes vàrem 
participar en un taller organitzat per Sinergia Africana de Lleida. L’objectiu era 
compartir un espai intercultural i interreligiós. 
No és habitual trobar espais en els quals persones africanes que viuen entre 
nosaltres els tinguem de la banda dels qui ens ensenyen alguna cosa que no 
sabem. En aquesta ocasió així ha estat i cal dir que l’experiència ha estat molt 
enriquidora.. [+] 

Fi de curs del Grup de Bíblia de la UP Torrefarrera-Alpicat 

 

Des de fa dos anys, i vivint així un dels objectius pastorals encomanats a les 
parròquies i comunitats de la Diòcesi, la nostra Unitat Pastoral va formar un grup 
d’estudi i aprofundiment Bíblic amb membres de les dues comunitats. 
Itinerant, ens hem aplegat, cada quinze dies, i durant una hora i mitja hem 
reflexionat, compartit i analitzat molts textos bíblics... [+] 

Homenatge a En Joan Piñol González 

 

El diumenge 8 de juny, després de la missa solemne de Pasqua de Pentecosta, es 
féu un homenatge a l'organista de la Parròquia de Llardecans, En Joan Piñol 
González, amb motiu de la celebració del seu 80è aniversari. 
Mn. Josep Mª Cebrià va fer la presentació de l'acte, tot explicant que fa més de 60 
anys que en Joan fa aquest servei amb molta dedicació i entusiasme... [+] 

Els preveres de recent ordinació es troben per cloure el curs 

http://www.bisbatlleida.org/noticia/17-06-2014/sortida-anual-de-preveres
http://www.bisbatlleida.org/noticia/21-06-2014/el-grup-de-teatre-de-lampa-de-lepiscopal-amb-el-phss
http://www.bisbatlleida.org/noticia/19-06-2014/el-soler%C3%A0s-celebra-el-vi-aplec-a-lermita-de-la-mare-de-d%C3%A9u-de-les-garrigues
http://www.bisbatlleida.org/noticia/30-06-2014/aprendre-de-persones-africanes-que-viuen-a-lleida
http://www.bisbatlleida.org/noticia/30-06-2014/fi-de-curs-del-grup-de-b%C3%ADblia-de-la-up-torrefarrera-alpicat
http://www.bisbatlleida.org/noticia/30-06-2014/homenatge-a-en-joan-pi%C3%B1ol-gonz%C3%A1lez


 

El passat 19 de juny, els preveres ordenats en els darrers anys vàrem trobar-nos 
en la darrera sessió d'aquest curs a la parròquia Mare de Déu de Montserrat per 
parlar de les conclusions de l'Assemblea Diocesana i de les perspectives de futur a 
partir de les reflexions d'aquest curs. 
Podem dir que ens sentim contents de la vocació rebuda i amb ganes de servir 
l'Església de Crist a partir de les nostres il·lusions i de la nostra formació... [+] 
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