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El bisbe Joan visitarà el papa Francesc el 7 de març 

 

 
El papa Francesc rebrà al bisbe de Lleida, Mons. Joan Piris, el pròxim 7 de marc 
a Roma, amb motiu de la visita “ad limina”, que realitzen periòdicament tots 
els bisbes del món cada cinc anys... [+] 

Comencen les obres dels Habitatges Socials de l’antic Seminari 

 

Les obres dels Habitatges Socials de l'antic Seminari diocesà de Lleida 
començaran el pròxim dilluns, 3 de març, un cop la Paeria ha donat el 
corresponent permís municipal de construcció per aquestes dependències 
destinades a famílies en risc d'exclusió, segons ha anunciat el bisbe de la 
diòcesi, Mons. Joan Piris en una roda de premsa... [+] 

Un altre món és possible 

 

Així s’ha expressat Amadeu Bonet, professor d’institut i de la Fundació Verge 
Blanca i artista multi disciplinar, dissabte dia 22 davant les persones que han 
seguit atentament la seva conferencia, en el marc de la 3ª trobada de l’Àrea 
d’Evangelització de la Diòcesi de Lleida. En aquest encontre que ha reunit més 
de 150 persones al Paranimf de l’Acadèmia Mariana... [+] 

 

Missa de comiat de les germanes de la Casa Sacerdotal 

 

Un bon nombre de preveres van participar el 7 de febrer en la missa de comiat 
de les germanes de la Congregació Missioneres de la Mare de Déu del Pilar, 
que durant gairebé 50 anys han estat assistint a la Casa Sacerdotal de Lleida. El 
bisbe Joan va presidir l’eucaristia. També es van dirigir als presents el vicari 
general, Mn. Ramon Prat; la general de la congregació, la germana... [+] 

Els animadors de parròquia són notícia 

 

 
El Bisbat de Lleida potencia la formació de seglars que, davant la manca de 
vocacions presbiterals, assumeixen alguns ministeris eclesials per poder 
mantenir vives algunes parròquies i reforçar-ne d’altres. Aquests laics reben el 
nom d’Animadors de comunitat en espera de prevere, i han estat objecte d’un 
ampli reportatge a Lectura, el suplement dels diumenges del diari Segre. És un 
excel·lent reportatge que us adjuntem perquè el pugueu llegir...[+] 
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L’Esplai Epis aplega monitors i exmonitors dels quaranta anys d’història 

 

Més de cinc-centes persones van participar el diumenge 23 de febrer en algun 
dels actes de la segona jornada de commemoració del quaranta aniversari de 
l’Esplai Epis, del Col·legi Episcopal. La jornada, que va comptar amb la 
presència del bisbe Mons. Joan Piris, dels regidors de la Paeria...[+] 

La Setmana de la Família a Lleida 

 

Les diòcesis catalanes celebraran entre el 2 i el 9 de març la Setmana de la 
Família, que enguany tindrà com a lema: La família: l'esperança del món! A 
Lleida, en l’àmbit de la nostra diòcesi, ja que és costum fer-ho a través de 
parròquies, delegacions, col·legis, esplais…, s’han previst les següents 
activitats: El diumenge, 2 de març, a les 11 del matí, caminada familiar. Se 
sortirà del pavelló Onze de Setembre cap a la Parròquia Montserrat. A les 12 
del migdia, en aquesta església hi haurà una Eucaristia per les famílies i la vida. 
El dimecres, 5 de març, a les 17.45 hores, a la sala d’audiovisuals del Col·legi 
Episcopal, el doctor Francesc Jové donarà una xerrada que du per títol “Família 
i escola: eduquem des de la pràctica del pensament positiu”...[+] 

Curs sobre la Fe i la Justícia a l’IREL 

 

La Xarxa d’entitats d’acció Caritativa i Social, Justícia i Pau, Doctrina Social de 
l’Església i IREL organitzaran els pròxims set dimecres, des del 26 de febrer fins 
al 9 d’abril, el curs Fe i Justícia, que enguany du per lema “La Justícia, mínim 
irrenunciable de tot ésser humà”. Els objectius del curs, que es celebrarà a 
l’IREL, de les 7 de la tarda a les 9.30 del vespre, són reflexionar sobre quins són 
els mínims irrenunciables de la justícia social i com, des de la nostra realitat, es 
poden prendre opcions personals i comunitàries per tal de construir un nou 
model de societat...[+] 

La Festa de l’Hospitalitat de Lourdes omple la Catedral 

 

El diumenge 16 de febrer, la Catedral Nova es va quedar petita per acollir el 
rosari de torxes i la missa en honor de la Mare de Déu de Lourdes, actes que 
van estar presidits pel bisbe de Lleida, Mons. Joan Piris, i que havia convocat 
l’Hospitalitat què dur el nom de la Mare de Déu. Abans d’iniciar-se l’eucaristia, 
la delegada diocesana de Pastoral de la Salut, Montse Esquerda, va dirigir-se 
als presents per fer la presentació de l’Any del Malalt, que a Lleida e celebra al 
mes de maig...[+] 

Preparant l’Aplec de l’Esperit 

 

Convocats per les delegacions de Joves i Catequesi i pel Centre d’esplais 
cristians, 45 adults que acompanyen en la fe a joves de la diòcesi de Lleida han 
participat el matí del dissabte dia 15, en una trobada explicativa del proper 
Aplec de l’Esperit que tindrà lloc a Banyoles el dissabte dia 7 de juny. 
El Bisbe Joan Piris ha donat la benvinguda als assistents i ha motivat aquesta 
trobada dels joves de les esglésies amb seu a Catalunya...[+] 

Curs sobre la diversitat religiosa a Catalunya a Lleida 
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El dimarts 18 de febrer ha començat a l’aulari del Campus de Cappont la 
primera de les quatre sessions del Curs d’Introducció a la Diversitat Religiosa 
de Catalunya, organitzat per la Direcció General d’Afers Religiosos, adreçat als 
empleats públics en general i específicament a aquells que hagin de planificar 
serveis públics o atendre persones d’orígens culturals i de religions diverses. El 
curs ha tingut un notable èxit amb 44 alumnes inscrits, la qual cosa obliga a fer 
una nova sessió al març...[+] 

El Teatre Solidari recapta 3.300 euros més pels habitatges del Seminari 

 

El diumenge 23 de febrer, gairebé 900 persones, entre elles nombroses 
famílies amb infants, van omplir la Sala 1 del teatre municipal de l’Escorxador, 
per veure el conte 'El Príncep Feliç', d’Òscar Wilde. Aquesta obra teatral, que el 
grup professional de comediants La Baldufa va representar magníficament en 
tres sessions, va ser una important contribució solidària en benefici del 
Projecte dels Habitatges Socials del Seminari...[+] 

Cap de setmana ple d’actes a la parròquia Montserrat 

 

Aquest cap de setmana ha estat intens a la parròquia Montserrat per la 
varietat d'actes en la qual s’ha participat. El dissabte 15 de febrer hi va haver la 
trobada a la Mariana per preparar l'arrancada de l'Aplec de l'Esperit, amb 
molts ànims per part dels preparadors i les paraules del Sr. Bisbe que ens va 
animar a participar de cos i "molta" ànima...[+] 

Francesc Torralba parla dels valors humans a les Borges 

 

El filòsof Francesc Torralba va reunir el dimecres 19 de febrer més d'un 
centenar de persones a la Casa de la Cultura-Biblioteca Marqués d'Olivart de 
Les Borges Blanques, què van seguir les seves explicacions durant una hora i 
mitja en la seva conferència dedicada als valors. Torralba, que va ser presentat 
per la regidora de Benestar i Família de l'Ajuntament de Les Borges Blanques, 
va iniciar la seva intervenció explicant els valors de les persones i es va esplaiar 
desgranant-los en tres punts: l'acció, la paraula i el silenci. També va 
assenyalar als quasi set anys de crisi, com la causa de la pèrdua d'alguns dels 
valors tradicionals, però alhora va reflectir al mateix motiu la revalorització 
d'alguns altres. La solidaritat, la mateixa solidaritat entre família, i l'estalvi, tan 
diferent de la disbauxa i malbaratament que es portava abans de la crisi...[+] 

Xocolatada solidària a Alcarràs 

 

La parròquia de l’Assumpció de la Mare de Déu d’Alcarràs va celebrar el 
diumenge 16 de febrer una xocolatada solidària a favor de Càritas. L'èxit de 
l'esdeveniment es va manifestar en la generositat dels assistents, l'alegria i 
l'esperit solidari per continuar amb entusiasme els programes de la nostra 
Càritas parroquial. Entre ells, els pisos concertats, l'hort solidari, les classes de 
castellà i cuina, l'acolliment a immigrants i el treball de promoció humana als 
més necessitats de la nostra regió.[+] 

El pare Gamissans rebrà la medalla de la ciutat de Lleida 
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El pare franciscà Francesc Gamissans serà guardonat amb la medalla de la 
Paeria per la seva aportació en l’àmbit de la literatura, amb la creació de 
diverses obres teatrals entre les quals destaca la de la llegenda de la Mare de 
Déu del Blau, que es va representar el diumenge 9 de febrer a l'Església de 
Sant Antoni. L’anunci el va fer l’alcalde Àngel Ros en finalitzar la representació 
de ‘La Marieta té un blau al front’, que va anar a càrrec del Toar Teatre. 
Gamissans, franciscà al convent de Lleida i periodista, ha estat redactor i 
col·laborador de diverses publicacions i guionista de programes radiofònics i 
de tres documentals sobre Terra Santa...[+] 

Confirmacions a Puigverd de Lleida i a la parròquia de Sant Ignasi 

 
Puigverd de Lleida [+] 

Dotze nois i noies de Puigverd de Lleida i més 
d’una trentena de la parròquia de Sant Ignasi de 
Lleida han rebut la confirmació els dies 16 i 22 de 
febrer per part del bisbe de Lleida, Mons. Joan 
Piris, que ha estat auxiliat pels rectors de les 
respectives parròquies, Mn. Lucas Francisco 
Evung i el pare Joan Sunyol.  

Sant Ignasi de Loiola [+] 

Trobada missionera per a joves 

 

Entre els dies 21 i 23 de març està previst que tingui lloc la XI Trobada 

Missionera [+] per a joves a Madrid. Aquesta és una proposta adreçada a joves 

interessats per l'activitat missionera de l'església, també aquells que han 

participat en alguna experiència de curta durada i sobretot als responsables de la 

pastoral juvenil a les diòcesis, associacions, grups de joves, etc. Enguany el 

tema es resumeix en una paraula "Ajuda'ns". 

A través de diverses ponències, tallers, taules rodones i dinàmiques, 
s'acompanya als joves...[+] 

XIII aniversari de la beatificació de Francesc Castelló 

 

Un rosari, dirigit per l’Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes, i una 
eucaristia, presidida pel pare Joaquín Millán, vice-postulador de la causa dels 
màrtirs mercedaris, centraran els actes de commemoració del XIII Aniversari 
de la Beatificació de Francesc Castelló, que se celebraran el pròxim 11 de març, 
a la tarda, a l’Església de Sant Pere de Lleida. La Comissió Pro Canonització del 
beat Francesc Castelló ha organitzat els actes a partir de dos quarts de set de la 
tarda, que arrencaran amb el rosari i, mitja hora més tard, seguiran amb la 
missa, on participarà la Coral de l’Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes. 
L’eucaristia es clourà amb el cant dels Goigs en lloança del beat Francesc 
Castelló i la veneració de la seva relíquia. 

Exercicis Espirituals de Vida Consagrada 
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La Comissió de Vida Consagrada del Bisbat de Lleida vol donar un impuls a la 
difusió dels exercicis espirituals, que s’han previst realitzar entre l’11 i el 17 
d’abril a l’Acadèmia Mariana. Els exercicis, que estaran dirigits per la germana 
Ester Díaz, carmelita missionera, van dirigits especialment a laics i laiques i 
tenen un preu de 45 euros, a tota pensió. 

Estudi sobre la pobresa infantil a Lleida 

 

La comissió diocesana de Justícia i Pau a Lleida i l’Agrupament Escolta Lo 
Manaix estan portant a terme el projecte “La pobresa infantil a Lleida”, que té 
com a objectiu conèixer la situació de la pobresa a la nostra ciutat, centrant-la 
en la població més jove: els nens. Per aquest motiu ja s’han realitzat dues 
visites a barris de Lleida on hi ha una presència significativa de població pobra, 
com són el Centre Històric i La Mariola. En ambdós casos dues treballadores 
socials l’Assun Farré i l’Hermínia Vicente...[+] 

Lleida se solidaritza amb Mans Unides 

 

Lleida va demostrar una vegada més la seva solidaritat col·laborant amb el 
sopar de la fam, que va organitzar Mans Unides el passat dissabte, 8 de febrer, 
a la parròquia del Pilar. Després de l’eucaristia, en què van concelebrar el bisbe 
Joan; el consiliari de Mans Unides, Joaquín Lax, i el rector de la parròquia, 
Robert Louan...[+] 

El documental ‘Jo Crec’ s’estrena a Lleida 

 

Jo Crec (veure trailer oficial), el primer film del món en 3D que tracta 
íntegrament sobre el Credo catòlic, s’estrenarà el pròxim 21 de març de 2014. 
La pel·lícula (veure sinopsi)  es presentarà als principals cinemes de l’Estat 
entre els quals hi ha els multicinemes JCA d'Alpicat, que exhibiran el 
documental els dies 21 i 22 de març, a les 19 hores.Jo Crec ha estat finalista en 
els Òscars del cine catòlic i ha rebut el suport inèdit de la Santa Seu. 
Recentment, el Pontifici Consell per a la Promoció de la Nova Evangelització, 
que depèn del Vaticà ha reconegut a Jo Crec com a mereixedora del seu suport 
institucional. És la primera vegada a la història que la Santa Seu concedeix 
aquest reconeixement explícit a una pel·lícula realitzada a l’Estat espanyol. 
Vicenç Vila, director i guionista de Jo Crec, ha declarat trobar-se “molt honrat 
per l’inèdit recolzament del Vaticà a la producció i pel gran reconeixement 
obtingut fins al dia d’avui”...[+] 

Visita a la Catedral Nova de Lleida per descobrir racons i detalls poc coneguts 
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La visita ‘La Catedral Nova: Soterranis i criptes, vitralls i retaules’, celebrada 
aquest dissabte, 15 de febrer, ha permès descobrir alguns dels detalls i racons 
més preuats de la Catedral de Lleida als lleidatans que han volgut participar en 
aquesta activitat organitzada conjuntament per l’Ateneu Popular de Ponent, 
Òmnium Cultural, Amics de la Seu Vella, Cercle de Belles Arts i Arts de Ponent. 
El regidor de Turisme, Fèlix Larrosa, que ha participat en la visita, ha remarcat 
la importància de divulgar el patrimoni de la ciutat i que...[+] 

La Seu Vella de Lleida a ‘Signes dels Temps’ 
 

 
 

 

El conjunt monumental del Turó de la Seu Vella de Lleida és una amalgama 
d'història, art, simbolisme i espiritualitat. Després d'anys i d'esforços de 
recuperació i restauració, l'objectiu ara és divulgar aquest patrimoni, fins i tot 
entre els mateixos lleidatans. És en aquest marc que s'inscriu la candidatura de 
la Seu Vella de Lleida a Patrimoni de la Humanitat de la Unesco...[+] 
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