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El bisbe Joan anima la Xarxa d’Entitats Cristianes a 

no defallir en la lluita contra la pobresa 
 

 
“L’acció caritativa i social no és el ‘florero’ de l’Església. És la cara més coneguda, la més agraïda per la 
societat, però és la mateixa cara de sempre. I és que només en tenim una de cara a l’Església”. Amb 
aquestes paraules engegava el bisbe de Lleida... [+] 

La UdL i la Comissió 3.4, junts contra la pobresa 
 

 

La Xarxa d'Entitats Cristianes d'Acció Caritativa i Social del Bisbat de Lleida està 
impulsant, conjuntament amb la Federació Catalana de Voluntariat i la 
Coordinadora d'ONG de Lleida a través de la Comissió 3.4, una iniciativa amb la 
Universitat de Lleida per tal de poder estudiar en alguns dels seus graus les 
causes i conseqüències de la pobresa, per tal de poder fer-li front. Aquesta 
tasca l'està coordinant l'Oficina de Desenvolupament i Cooperació de la UdL, 
que ha engegat un pla pilot, el qual s'encarrega d'analitzar la manera de lluitar 
contra aquesta injustícia social des de cada titulació. [+] 
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El bisbe Joan amb els nens de 1ª Comunió del Claver 
 

 

Els nens del Col·legi Claver que es preparen per rebre la Primera Comunió van 
visitar el dimarts 18 de març el bisbe de Lleida, Mons. Joan Piris, al Palau 
Episcopal, acompanyat dels seus catequistes. El bisbe Joan va poder xerrar 
amb 62 dels 64 nens i nenes que formen aquest grup del Claver, ja que dos 
d’ells no van poder assistir a la visita al trobar-se malalts. 
Encapçalava l’expedició el consiliari del col·legi, el P. Toni Riera... [+] 

Les corals Shalom, Maristes i el públic donen un impuls més 
al Projecte dels Habitatges socials del Seminari 

 

 

Sis-centes  persones van gaudir dissabte 15 de març, a les vuit del vespre, a 
l’Auditori Enric Granados de Lleida, d’un concert solidari a càrrec de les corals 
Shalom i Maristes, que van voler contribuir al projecte dels Habitatges Socials 
de l’antic Seminari diocesà. Els presents vàrem poder apreciar la boniquesa de 
les veus harmonitzades dels 73 cantaires de totes dues corals lleidatanes que 
van cantar primer per separat i, al final, units. 
El programa del concert va tenir tres parts. En la primera, la Coral Shalom..[+] 

XXV Aniversari de la Confraria de la Pietat 

 

 
La Confraria de la Pietat ha organitzat aquesta Setmana Santa tot un seguit 
d’actes amb motiu del seu XXVè aniversari. Els actes començaran el diumenge 
6 d’abril, a les 8 del vespre, a l’Oratori dels Dolors, on se celebrarà l’Eucaristia 
del tercer dia del Septenari dedicat a les Confraries de la Pietat i del Crist de 
l’Agonia. La missa estarà presidida pel rector de la parròquia de Sant Martí i 
consiliari Mn. Vicenç Alfonso. En la celebració tindrà lloc la benedicció i 
imposició als confrares de les noves medalles de la Confraria de la Pietat. 
Al matí, una representació de la Confraria haurà assistit, al teatre de 
l’Escorxador, al pregó de Setmana Santa...  [+] 

Tercera reunió del Consell de la UP 

 

Dilluns dia 17 de març, a Torregrossa, es reuní, per tercera vegada aquest curs, 
el Consell de la Unitat Parroquial (UP). Hi assistiren representants dels consells 
de les respectives parròquies de la UP (les Borges Blanques, Juneda, 
Torregrossa, Puiggròs i la Floresta). La reunió fou presidida pel rector Mn. 
Daniel Gómez, acompanyat del vicari Mn. Josevi Forner. En aquesta sessió, 
s'abordà i es solucionà... [+] 

Els nous cursos de la Fundació Verge Blanca 
 

 

La Fundació Verge Blanca realitzarà aquest pròxim mes d’abril tres cursos, 
dedicats a formar monitors en dinàmiques de grup, en saber utilitzar el joc 
com a mitjà educatiu i en instruir vetlladors i vetlladores... [+] 

Nou número d'En Família 
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La Delegació diocesana de Família i Vida ja ha començat a distribuir el número 
85 d’En Família, corresponent al mes d'abril. En aquest número que us 
adjuntem, podeu trobar entre altres un article sobre el temps de Quaresma, la 
celebració del Dia de la Vida, un article de Mn, Joan Mora, delegat diocesà de 
la Pastoral d'Atenció als Immigrants, i la recomanació que ens fan la Maria 
Lluïsa i el Joan sobre pel·lícula Stand bi me (Cuenta conmigo).[+] 

El director general d’Afers Religiosos 
 visita els habitatges socials del Seminari 

 

 

El director general d’Afers Religiosos de la Generalitat, Enric Vendrell, va visitar 
el dissabte, 15 de març, l’edifici de l’antic Seminari diocesà de Lleida on s’està 
desenvolupant el projecte d’Habitatges Socials per a famílies desnonades i en 
risc d’exclusió, que es va iniciar fa un any i que ja està en ple procés 
constructiu. El bisbe Joan i el delgat de Pastoral Socio-caritativa, Mn. Carles 
Sanmartín, van acompanyar el director general, què havia manifestat el seu 
interès per conèixer el projecte, i li van donar tota mena d’explicacions sobre 
com s’estava duent a terme aquesta iniciativa... [+] 

El bisbe Joan repassa l’actualitat de l’Església a la Cope 
 

 

El bisbe de Lleida, Mons. Joan Piris, després de dues setmanes molt viatgeres, 
on ha estat testimoni de la visita Ad Limina a Roma i del plenari de la 
Conferència Episcopal Espanyola a Madrid, parla d’aquestes experiències amb 
Sergi Tor a través dels micròfons de Cope Lleida. El contacte personal amb el 
Sant Pare, el seu interès pels habitatges socials del Seminari de Lleida, l’elecció 
del nou equip que ha de dirigir l’Església a Espanya en el proper trienni, la 
imatge que es desprèn de la Conferència Episcopal després del mandat del 
cardenal Rouco Varela, la vida a les parròquies, les vocacions i la solidaritat són 
alguns dels temes als quals dóna respostes el pastor de la nostra diòcesi. 
(podeu sentir l’entrevista sencera clicant aquí) 

La Catedral tindrà un grup escultòric dedicat a Santa Teresa Jornet 
 

 

El pròxim 10 de maig, la vila d'Aitona i la ciutat de Lleida, viuran una singular 
celebració, que les aplegarà a totes dues l’entorn de la fundadora de les 
Germanetes dels Ancians Desemparats, Santa Teresa Jornet. En aquest dia serà 
inaugurat a la Catedral de Lleida un grup escultòric dedicat a aquesta santa 
lleidatana filla d’Aitona, obra de l’escultor valencià Xavier Margarit, artista que 
fa pocs mesos va exposar les seves obres sacres a la mateixa Catedral de 
Lleida. 
La imatge de la Santa serà col·locada en una de les capelles de la girola de la 
Catedral, que és la que dóna accés a la capella del Santíssim... [+] 

Horaris de culte de Setmana Santa a la Catedral 
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El bisbe de Lleida, Mons. Joan Piris, presidirà el primer dels actes de culte 
programats amb motiu de la Setmana Santa a la Catedral Nova. Serà el 
Diumenge de Rams, 13 d'abril, a les 12 del migdia, quan presidirà la benedicció 
de Rams i la missa concelebrada. El mateix dia, a la mateixa Catedral hi haurà 
misses a les 10 del matí i a les 19.30 de la tarda. Pel dia 15 d'abril, 
Dimarts Sant, està previst a les 18.15 hores la celebració comunitària de la 
Penitència i a les 19 hores la Missa Crismal, presidida pel bisbe Joan... [+] 

“Expedició” de la UP per veure 'Jo Crec' 

 

Amb motiu de l'estrena de la pel·lícula documental “Jo Crec”, les parròquies de 
la Unitat Pastoral de les Borges Blanques, Juneda, Torregrossa, Puiggròs i la 
Floresta anàrem als cinemes d’Alpicat el passat divendres, 21 de març. Ho 
férem en un autocar i diversos cotxes particulars. L'endemà, dissabte, també hi 
anaren vuit persones més de Juneda, ja que no els anava bé el divendres; en 
total hem estat 45 els que vàrem anar al cinema. 
Tots vàrem gaudir molt... [+] 

Uns 400 voluntaris participen en la jornada d’acompanyament al dol 

 

L’Auditori del Campus de Cappont de la Universitat de Lleida s’ha omplert 
aquest divendres, 14 de març, de solidaritat i d’amor amb motiu de la Jornada 
d’Acompanyament al Dol i la Malaltia, una iniciativa que, en la seva setena 
edició, ha aplegat gairebé 400 persones provinents d’arreu de Catalunya, 
Balears, Castelló i la Franja per debatre i reflexionar sobre el procés de dol en 
les persones. “Lleida lidera el rànquing de solidaritat i voluntariat, i és un 
referent pel gran nombre de voluntaris que té i la gran tasca que realitzen les 
entitats del Tercer Sector i la Xarxa d’Entitats Cristianes de la ciutat”, ha 
remarcat l’alcalde de Lleida, Àngel Ros...[+] 

L’IEI es queda petit amb la conferència d’en Ramon Prat 

 

Ramon Prat, vicari general de la Diòcesi de Lleida i director de l’Institut 
Superior de Ciències Religioses de Lleida-IREL, va omplir de gom a gom la Sala 
Montsuar de l’Institut d’Estudis Ilerdencs el passat dijous, 13 de març, quan va 
impartir la conferència ‘L’Evangeli com a pauta de saviesa transcendent’. La 
xerrada de Mn. Prat era la penúltima del cicle que l’IREL ha dedicat al llarg del 
curs acadèmic a La Saviesa i que ha tingut destacats conferenciants com Rafael 
del Río, president de la Confederació Espanyola de Cáritas; la psicòloga Marta 
Trepat, el físic David Jou, el sociòleg Lluís Sàez o la germana benedictina Teresa 
Forcades, i que clourà el 10 d’abril el filòsof Pere Lluís. 
Mn. Prat va iniciar la seva xerrada distingint entre l’ésser espavilat, l’intel·ligent 
i el savi...[+] 

‘Para saber vivir’, les reflexions des de Colòmbia de Mn. Joan Miquel 
 

http://www.bisbatlleida.org/noticia/26-03-2014/horaris-de-culte-de-setmana-santa-a-la-catedral
http://www.bisbatlleida.org/noticia/26-03-2014/expedici%C3%B3-de-la-up-per-veure-jo-crec
http://www.bisbatlleida.org/noticia/14-03-2014/uns-400-voluntaris-participen-en-la-jornada-d%E2%80%99acompanyament-al-dol
http://www.bisbatlleida.org/noticia/14-03-2014/l%E2%80%99iei-es-queda-petit-amb-la-confer%C3%A8ncia-d%E2%80%99en-ramon-prat


 

‘Para saber vivir’ és el títol del llibre del pare Joan Miquel Martínez, que recull 
les reflexions que aquest missioner lleidatà fa des de Colòmbia. Joan Miquel 
Martínez Figuerola és un dels quatre sacerdots lleidatans, al servei de la 
població colombiana de Cali. Cada setmana escriu una petita reflexió que envia 
als seus amics a través de correu electrònic. Són comentaris que segueixen 
l’actualitat de la societat d’aquell país, lligant-la als valors de l’Evangeli. 
Ara 53 d’aquestes reflexions han estat recollides en un petit llibre. Han estat 
precisament alguns dels destinataris d’aquests escrits, qui han fet tots els 
esforços per poder publicar aquests comentaris. 
En el pròleg expliquen la seva motivació en publicar el llibret: “Aquest llibre 
ajuda a viure amb dignitat. Ens convida a no perdre la sensibilitat social que 
tant necessita el nostre país, ens ajuda a ser més humans, obrir els ulls i la 
ment, i creure que el món té futur, si nosaltres ho intentem....[+] 

Josep Solé rep el ministeri del lectorat 

 

El bisbe de Lleida, Mons. Joan Piris, conferí el dissabte 22 de març el ministeri 
de lectorat al seminarista Josep Solé Sans en una cerimònia que va tenir lloc a 
la Casa Sacerdotal i a la qual van assistir, entre altres, el director del Seminari 
Interdiocesà, Norbert Miracle; el del Seminari de Lleida, Mn. Jaume Pedrós; 
mossen Daniel Gómez i el diaca Juan Ignacio Toscano. El ministeri de lectorat, 
a partir del qual s’està facultat per llegir la Paraula de Déu...[+] 

Els nens de 1ª Comunió visiten la Residència Assistida de les Borges 

 

El dimarts 18 de març, els infants de catequesi de comunió de les parròquies 
de les Borges Blanques i Puiggròs han fet la sessió de catequesi setmanal a la 
residència assistida de les Garrigues de les Borges Blanques, amb una missa i 
envoltats dels ancians allí residents. A més de formar part d'una pràctica anyal 
de compartir una estona de pregària d’Acció de Gràcies entre els joves més 
petits i els joves més grans (avis), aquest any també s’ha esdevingut 
l'oportunitat de celebrar una missa dins de la Quaresma. [+] 

XV Jornada de Pastoral Penitenciaria 

 

La Parròquia de la Mercè acollirà el pròxim 3 de maig la quinzena Jornada de 
pastoral Penitenciaria a Lleida, organitzada per la Delegació diocesana de 
Pastoral Penitenciària, amb la col·laboració de l'Obra Mercedària. La jornada, 
que començarà a les 10 del matí amb l'acollida dels participants, tindrà dues 
ponències. A dos quarts d'11, el catedràtic de la Universitat de Lleida (UdL) 
Cèsar Cierco Seira parlarà dels 'Drets humans i la seva incidència a l'àmbit 
penitenciari'.[+] 
 

Pep Tort, pregoner de Setmana Santa 
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Pep Tort, director del Consorci del Turó de la Seu Vella, serà l’encarregat de 
llegir el pregó de Setmana Santa d’enguany, el proper diumenge 6 d’abril, a les 
12 del migdia, al teatre de l’Escorxador, un acte que serveix per donar el tret 
de sortida a la Setmana de Passió lleidatana. Des de fa una desena d’anys la 
Congregació dels Dolors és la que s’encarrega d’aquest acte. 
La idea va sorgir per difondre la tradició processional ignorada per bona part 
de les noves generacions i seguint els models de moltes altres confraries de la 
resta d’Espanya. Així, el diumenge anterior al de Rams s’ha institucionalitzat un 
acte, predominantment literari, organitzat...[+] 

L’Església de Sant Pere acull les Predicacions Quaresmals 

 

El bisbe de Lleida, Mons. Joan Piris, va ser l’encarregat d’iniciar les predicacions 
quaresmals que des d’ahir, 25 de març, i fins al dijous, dia 27, s’estan realitzant 
a l’Església de Sant Pere, la qual es va quedar petita per sentir la xerrada que 
sobre ‘La Paraula de Déu anunciada’ va fer el pastor de la nostra diòcesi. Per 
avui, dia 26, a les 19.30 hores, l’encarregada de fer la predicació quaresmal, 
titulada ‘La Paraula de Déu celebrada’, és Mar Pérez, biblista i...[+] 

Ramon Baró rep la Medalla Màrius Torres 

 

El director de Càritas Diocesana de Lleida, Ramon Baró Cerqueda, va ser 
guardonat el passat divendres, 21 de març, amb la Medalla Institut Màrius 
Torres, en un acte que va omplir de gom a gom la sala d’actes del centre 
estudiantil i que va ser conduït per Salvador Escudé. Prèviament, l’Institut va 
enregistrar un vídeo...[+] 

El recés de la Xarxa canvia de dia i hora 

 

L’associació Esclat-Santa Teresina organitza el recés de Quaresma de la Xarxa 
d’Entitats d’Acció Caritativa i Social del Bisbat de Lleida. Es farà el pròxim dia 8 
d’abril, a les 17.30 hores, a la parròquia de Santa Teresa de l’Infant Jesús, en 
comptes del dia 1 d’abril, a les 6 de la tarda, com inicialment s’havia anunciat.  
 
Us adjuntem el cartell perquè en pugueu fer difusió...[+] 

La Parròquia de la Sagrada Família celebra el 50 aniversari 

 

La Parròquia de la Sagrada Família de Cappont ha celebrat el diumenge 23 de 
març el 50 aniversari de la seva fundació, amb una eucaristia presidida pel 
bisbe Joan Piris, que ha concelebrat amb alguns dels sacerdots que han 
participat en la pastoral de la parròquia durant tot aquest temps. D'aquesta 
manera, han coincidint a l’altar quatre generacions...[+] 

Quaresma i Pasqua 2014 al Secà de Sant Pere 

 

La Parròquia del Secà de Sant Pere, ‘Verge dels Pobres’, de Lleida, ha volgut 
dinamitzar la Quaresma i la Pasqua d’enguany. Juntament amb el grup de 
Joves de la parròquia que es reuneixen quinzenalment, ha preparat amb 
antelació i ha “decorat” l’interior del temple amb fletxes i petjades, perquè, tal 
com es va explicar als feligresos “la majoria de vegades ens acostumen a mirar 
el mural frontal que es prepara, però no ens el fem nostre del tot”; aleshores, 
els camins dibuixats a terra volen simbolitzar les nostres pròpies...[+] 
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Setmana de la Solidaritat als Maristes 
 

 

 

 

La setmana del 17 al 21 de març, al Col·legi Maristes Montserrat de Lleida es 
va celebrar la Setmana de la Solidaritat. El lema d’aquest any Sembra 
esperança: canvia el món, convidava els alumnes a fer una mirada crítica al seu 
voltant i ser agents de canvi. Per això, durant tota la setmana hi va haver 
xerrades de voluntaris que havien participat en els camps de treball de l’ONG 
SED, tallers i diferents activitats que van permetre els nens i joves...[+] 

Actes en honor a la Mare de Déu de Montserrat 
 

 

 

La Confraria de la Mare de Déu de Montserrat de Lleida ha fet públic el 
programa d’actes previstos per aquest mes d’abril amb motiu de la festivitat 
de la Verge i que trobareu en el document adjunt. Els actes començaran el dia 
24, a les 8 del vespre, amb una eucaristia a Bell-lloc, on s’ha restaurat la imatge 
i les pintures de la capella de la Mare de Déu de Montserrat, i seguiran 
l’endemà amb una missa, a les 19.30 hores, a la parròquia de Sant Jaume, amb 
motiu del seu 40 aniversari. 
La Confraria de la Mare de Déu de Montserrat de Lleida convida a les 
parròquies, comunitats i entitats religioses i marianes de la diòcesi, als centres 
culturals i cívics de la ciutat, i a tots els fidels i ciutadans en general, a fer la 
tradicional ofrena de flors a la Moreneta a la Catedral Nova, palesant la 
devoció i amor filial a nostra Mare i Patrona...[+] 

Canta la Teva Fe, a la Trobada de Joves 
 

 

 

La Trobada diocesana de Joves és el moment en què un cop a l’any, ens 
trobem tota la joventut cristiana de Lleida, de tots els col·lectius, de diferents 
franges d’edat, de les diferents sensibilitats... El teu grup també hi ha de ser!!!! 
I aquest any serà del més musical.... Hi haurà un concert del grup "Canta la 
Teva Fe (CTF)". 
Canta la Teva Fe és un grup de música format per joves cristians, que vol 
transmetre la mateixa experiència de Déu...[+] 

L’Església de Sant Pere acull la commemoració del 
XIII Aniversari de la beatificació de Francesc Castelló 

 

L’església de Sant Pere de Lleida va acollir la tarda de l’11 de març, l’Eucaristia 
commemorativa del XIII aniversari de la beatificació del jove màrtir, 
organitzada per la Comissió Pro Canonització. A la Missa, molt concorreguda, 
assistí l’Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes, que abans de la celebració 
dirigí el Rosari. També ho feu una representació de la Confraria de “La 
Somereta” del populós barri lleidatà de Pardinyes.. [+] 
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http://www.bisbatlleida.org/noticia/25-03-2014/setmana-de-la-solidaritat-als-maristes
http://www.bisbatlleida.org/noticia/27-03-2014/actes-en-honor-a-la-mare-de-d%C3%A9u-de-montserrat
http://www.bisbatlleida.org/noticia/27-03-2014/canta-la-teva-fe-a-la-trobada-de-joves
http://www.bisbatlleida.org/noticia/14-03-2014/l%E2%80%99esgl%C3%A9sia-de-sant-pere-acull-la-commemoraci%C3%B3-del-xiii-aniversari-de-la-beatifica
http://www.bisbatlleida.org/publicacions?tipus_document=noticies
mailto:informatiudigital@bisbatlleida.org


 
     Si no la desitgeu rebre més, responeu a aquest correu amb la indicació “BAIXA” 

 

 


