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Balanç del bisbe Joan de la visita Ad Limina 
 

 
El bisbe de Lleida, Mons. Joan Piris, ha fet una valoració altament positiva de la visita Ad Limina i de 
l'entrevista que ha mantingut amb el papa Francesc el passat divendres, 7 de març, conjuntament amb la 
resta de bisbes catalans. El nostre pastor ens ho explica personalment a través d'un vídeo (el podeu veure 
clicant aquí) Mons. Piris ha informat dels temes més importants que han tractat amb els bisbes de la 
Conferència Episcopal Tarraconense durant la visita Ad Limina, què els ha dut a visitar les diferents 
congregacions vaticanes i que va finalitzar amb l'entrevista de més d'una hora i mitja amb el Sant Pare. [+] 

Actes del centenari del beat Francesc Castelló 

http://vimeo.com/88780401
http://vimeo.com/88780401
http://www.bisbatlleida.org/noticia/12-03-2014/entrevista-al-bisbe-joan-despr%C3%A9s-de-la-visita-ad-limina-a-roma-v%C3%ADdeo


 

La Comissió Diocesana pro Canonització del beat Francesc Castelló i 
l’Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes han donat a conèixer en un cartell 
els actes organitzats pel 19 d’abril amb motiu del centenari del seu naixement i 
els que es faran per celebrar el tretzè aniversari de la beatificació del màrtir 
lleidatà. El mateix dia 19, a les 12 del migdia, es visitarà la fossa comuna del 
Cementiri de Lleida, i els dies 1, 2 i 3 de maig hi haurà un pelegrinatge a 
València i Alacant, aquesta última ciutat natal del beat. Qui estigui interessat 
per viatjar pot trucar al telèfon 973268628. 
El diumenge 1 de juny, a les 7 de la tarda, al Teatre de l’Acadèmia Mariana, hi 
haurà la representació de l’obra [+] 

El bisbe Joan rep 40 alumnes de Magisteri matriculats en Religió 

 

El bisbe de Lleida, Mons. Joan Piris, ha rebut aquest dimecres, 26 de febrer, en 
el palau episcopal a uns quaranta alumnes d’Educació Infantil, que han triat 
l’assignatura de Religió com una opció personal o amb la intencionalitat de 
convertir-se en un futur en mestres de religió. Mons. Piris els va encoratjar a 
seguir endavant amb aquesta aposta personal que havien fet al plantejar-se un 
servei educatiu que actualment no està de moda i no cotitza en el mercat de la 
popularitat, fins al punt que la pròpia Generalitat ha donat un tomb [+] 

L’arquebisbe Ricardo Blázquez, president de la Conferència Episcopal 

 

L'arquebisbe de Valladolid, Mons. Ricardo Blázquez Pérez, ha estat triat aquest 
dimecres, 12 de març, president de la Conferència Episcopal Espanyola (CEE) 
per al trienni 2014-2017. El nomenament ha tingut lloc en el marc de la CIII 
Assemblea Plenària que se celebra a Madrid de l'11 al 14 de març. Han votat 
79 Bisbes, dels 80 que tenen dret a vot. Ha estat triat en  primera votació per 
60 vots. En la mateixa votació Mons. Osoro ha obtingut 10 vots i Mons. Asenjo 
5 vots. Mons. Blázquez substitueix en el càrrec a l'arquebisbe de Madrid, 
cardenal Antonio Mª Rouco Varela, qui ha estat al capdavant de l'episcopat 
espanyol durant dotze anys (1999-2005 i 2008-2014). [+] 

Museus de l’Església i santuaris a Catalonia Sacra 

 

Catalonia Sacra inicia enguany un seguit d’iniciatives de comunicació que volen 
contribuir a posar en valor el patrimoni de l'Església a Catalunya. En aquest 
mes de març s'estrenarà un nou butlletí electrònic que donarà a conèixer de 
manera activa dues realitats patrimonials molt importants: d’una banda, els 
diferents museus vinculats a l’Església de Catalunya, custodis d’un patrimoni 
cultural fonamental, i de l’altra, el convit a visitar els santuaris, autèntics nuclis 
de patrimoni i cultura des de fa centúries. [+] 

Ritus d’elecció dels catecúmens 

 

Durant la celebració de l’Eucaristia de les 7.30 de la tarda, la Catedral Nova de 
Lleida ha acollit el 9 de març, primer diumenge de Quaresma, el ritu d’elecció 
de catecúmens, les persones que fan el camí del catecumenat per rebre 
després els sagraments d’iniciació al cristianisme. La cerimònia, presidida pel 
bisbe Joan, què ha estat assistit pel delegat de Catecumenat [+] 

La 'catedral de les Garrigues', bé cultural d'interès nacional 

http://www.bisbatlleida.org/noticia/27-02-2014/actes-del-centenari-del-beat-francesc-castell%C3%B3
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http://www.bisbatlleida.org/noticia/13-03-2014/l%E2%80%99arquebisbe-ricardo-bl%C3%A1zquez-president-de-la-confer%C3%A8ncia-episcopal-espanyola
http://www.bisbatlleida.org/noticia/13-03-2014/museus-de-l%E2%80%99esgl%C3%A9sia-i-santuaris-a-catalonia-sacra
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L'Església de Santa Maria de Gràcia de la Granadella, popularment coneguda 
com la 'catedral de les Garrigues', ha estat declarada aquest dimarts, 4 de 
març, com a Bé Cultural d'Interès Nacional pel Consell Executiu de la 
Generalitat. La 'catedral de les Garrigues' rep aquest nom per les seves 
dimensions i la seva majestuositat. És un edifici barroc que va començar a 
construir-se el 1764 en un extrem de la vila antiga, al lloc on des del segle XIV 
es venerava un antic crucifix. 
 
La formen tres naus amb un cimbori de creuer il·luminat per una artística 
llanterna i un ornamentat campanar de torre octogonal. 
Per Setmana Santa hi té lloc la imponent escena del desclavament, precedida 
del cant del Miserere, una tradició immemorial del municipi. 

Convocat el Certamen Literari Marià dedicat a la M. de Déu de les Sogues 

 

 
 
 
La Pontifícia i Reial Acadèmia Bibliogràfico Mariana de Lleida ha convocat el 
certamen literari marià que enguany estarà dedicat a l'advocació de la Mare de 
Déu de les Sogues, patrona del Pla d'Urgell, que es venera a la parròquia de 
Bellvís i ha fet públiques les bases del concurs. El certamen, que des de l'edició 
de l'any passat inclou un apartat pel públic escolar, se celebrarà el pròxim 5 
d'octubre, en el Paranimf de l'Acadèmia Mariana. La data límit de lliurament 
de treballs ha quedat establerta el 30 de juny, pels originals que concursin en 
les categories escolars, i el 28 de juliol, per les que participin en la secció 
general. [+] 
 
 
 
 

Concert solidari pro Habitatges Socials a l’Auditori 

 

Les corals Shalom i Maristes Montserrat oferiran el proper 15 de març, a les 8 
del vespre, a l’Auditori Enric Granados un concert solidari a benefici del 
Projecte dels Habitatges Socials del Seminari de Lleida. El programa del 
concert, les entrades del qual estan a la venda a Càritas (Plaça Sant Josep 2) al 
preu simbòlic d’un euro, més l’aportació voluntària amb què es podrà 
contribuir al final del concert, tindrà tres parts. 
En la primera, la Coral Shalom, sota la direcció de Robert Faltus, interpretarà 
un variat repertori amb cançons de Serrat, Rossini, Bruckner, Rachmaninov, 
Taltabull i del mateix Faltus, entre altres. 
Tot seguit, la Coral Maristes Montserrat, dirigida per Gerard Riu i 
l’acompanyament d’Eduard Espinet, al piano, interpretarà entre altres peces 
de Bach, Raimon, Di Lassus, Wagner i Jackson. [+] 

Concert de Setmana Santa a la Catedral Nova de Lleida 

http://www.bisbatlleida.org/noticia/05-03-2014/convoquen-el-certamen-literari-mari%C3%A0-dedicat-a-la-mare-de-d%C3%A9u-de-les-sogues
http://www.bisbatlleida.org/noticia/04-03-2014/concert-solidari-pro-habitatges-socials-a-l%E2%80%99auditori


 

La Catedral Nova de Lleida acollirà el pròxim 12 d’abril, a les 9 de la nit, el 
tradicional concert de Setmana Santa, en què participaran, a més a més del 
Petit Cor de la Catedral, que actuarà com amfitrió, quatre corals més: l’Orfeó 
Terrall, de les Borges Blanques; el Cor Junedenc, de Juneda; la Coral La Lira, de 
Torres de Segre, i la Coral de Fraga. “Poble meu que t’he fet?” és títol... [+] 

Confirmacions a la parròquia de Sant Martí 

 

Una desena de joves de la parròquia de Sant Martí de Lleida van rebre la 
confirmació del bisbe de Lleida, Mons. Joan Piris, el passat divendres, 28 de 
febrer. La passada setmana, el bisbe Joan va administrar aquest sagrament a 
un altre grup de joves de la parròquia de Sant Ignasi. 

Els ‘espais inusuals’ de la Diòcesi en una exposició 

 

El passadís de la segona planta de l’edifici del Rectoral de la Universitat de 
Lleida (UdL) llueix a les seves parets, des del 3 de març i fins al dia 28 del 
mateix mes, una excel·lent col·lecció de fotos de Jaume de Francisco Villarubia, 
què ha sabut captar amb el seu objectiu una sèrie de racons d’indrets prou 
coneguts del nostre entorn diocesà –la Cúria, l’Església de Sant Llorenç, la Casa 
Sacerdotal o l’Arxiu Capitular–, però que han passat desapercebuts... [+] 

Neix un nou servei a la Fundació Jaume Rubió 

 

La Fundació Jaume Rubió i Rubió (FJRR), promoguda per Càritas Diocesana de 
Lleida, a la qual està vinculada, per dur a terme la seva acció en el camp de la 
inserció sociolaboral, de persones amb vulnerabilitat o en risc d’exclusió, ha 
posat en marxa un nou servei, en estar reconeguda com a Agència de 
Col·locació, amb el número 0900000182. Amb aquest pas, es crea una eina que 
permetrà donar resposta a les múltiples demandes d’ajut que es reben de 
tantes persones que, avui en dia, estan en alt risc d’exclusió sociolaboral per 
pèrdua dels seus llocs de treball. També serà l’instrument necessari per 
gestionar millor la fita dels processos de reinserció sociolaboral que s’estan 
duent a terme. 
Des de la Fundació Jaume Rubió, es té el convenciment que aquest 
reconeixement, per poder mitjançar... [+] 

Jornada d'Apostolat Seglar de Catalunya 

 

La Comissió Interdiocesana d'Apostolat Seglar de Catalunya celebrarà, el 
proper dia 5 d'abril, a Sant Feliu de Llobregat, una jornada dirigida als 
consiliaris, responsables i equips coordinadors de tots els grups i moviments 
laïcals. Amb aquesta jornada es vol iniciar una reflexió i comunicació comuna 
del laïcat de tots els bisbats catalans que ens ajudi a valorar tot el que fem i 
caminar vers una trama laïcal que faci més present la nostra Església a casa 
nostra. 
La jornada es realitzarà a partir de les 9.30 hores, a la casa de l'Església de Sant 
Feliu (carrer Armenteres 35), i per inscriure's es pot fer a través dels bisbats. En 
el nostre cas, a través d'aquest web de la Delegació diocesana...[+] 

Jornada anual de la Xarxa d’Entitats Cristianes d’Acció Caritativa 

http://www.bisbatlleida.org/noticia/07-03-2014/concert-de-setmana-santa-a-la-catedral-nova-de-lleida
http://www.bisbatlleida.org/noticia/13-03-2014/els-%E2%80%98espais-inusuals%E2%80%99-de-la-di%C3%B2cesi-en-una-exposici%C3%B3
http://www.bisbatlleida.org/noticia/07-03-2014/neix-un-nou-servei-a-la-fundaci%C3%B3-jaume-rubi%C3%B3
http://www.bisbatlleida.org/noticia/05-03-2014/jornada-dapostolat-seglar-de-catalunya


 

La Xarxa d’Entitats Cristianes d’Acció Caritativa i Social de Lleida, què agrupa a 
catorze entitats vinculades al Bisbat de Lleida, celebrarà aquest dissabte, 15 de 
març, la jornada anual que, sota el títol “Com treballar avui el canvi social des 
de la Xarxa d’Entitats Cristianes de Lleida?”, pretén donar resposta a tota una 
sèrie de problemàtiques, que s’han vist agreujades en els darrers anys des que 
va esclatar la crisi econòmica. Els objectius de la trobada dels voluntaris de la 
Xarxa, que s’aplegaran des de dos quarts de 10 del matí fins a dos quarts de 
dues de la tarda, al teatre del Col·legi Maristes Montserrat de Lleida, són 
reflexionar sobre “el nostre paper com a cristians en l’actual situació [+] 

Predicacions Quaresmals a l’Església de Sant Pere 

 

Organitzat per l’Arxiprestat de la Seu Vella, els pròxims dies 25, 26 i 27 de 
març, de 7.30 a 8.30 del vespre, tindran lloc a la parròquia de Sant Pere, a la 
plaça Sant Francesc, les Predicacions Quaresmals: “La Paraula de Déu viscuda". 
Que la Paraula del Senyor es difongui i sigui glorificada (2 TE,3,1). El primer dia, 
l’explicació anirà a càrrec del bisbe de Lleida, Mons. Joan Piris. L’endemà, dia 
26, ho farà la senyora M. Mar Pérez, i el 27, tancarà el professor i director de 
l’Escola de l’Esplai de la Fundació Verge Blanca, Amadeu Bonet. 

Ramon Baró, medalla Institut Màrius Torres 

 

 
El director de Càritas Diocesana de Lleida, Ramon Baró Cerqueda, serà 
guardonat amb la Medalla Institut Màrius Torres el pròxim 21 de març, a les 8 
del vespre, en un acte que tindrà lloc a la sala d’actes del centre 
d’ensenyament i que estarà presentat i conduït per Salvador Escudé. Amb la 
concessió d’aquesta medalla, l’Institut Màrius Torres fa un reconeixement a 
antics alumnes o antics professors que hagin destacat en qualsevol dels camps 
del coneixement o en la seva professió. Intervenen, en la convocatòria per a la 
concessió de la medalla, la Comunitat Educativa del centre, l'Associació de 
Pares i Mares i l'Associació d'Antics Alumnes.[+] 

Missa pel mig segle de vida de la parròquia de la Sagrada Família 

 

Mons. Joan Piris, bisbe de Lleida, presidirà el diumenge 23 de març la santa 
missa a l’Església de la Sagrada Família de Cappont, amb la qual es vol 
commemorar la fundació d’aquesta parròquia ara fa mig segle. La Unitat 
Pastoral de Cappont, en nom dels mossens i el Consell de Pastoral, us conviden 
a participar de l’eucaristia de les 12 del migdia amb la que se celebrarà el 50 
aniversari de la fundació de la Parròquia. 
Per facilitar la preparació de l'acte, la Unitat Pastoral agrairà la confirmació de 
la vostra assistència al telèfon 669 445 395. 

La família: esperança del món! 

 

Durant aquesta setmana (del 2 al 9 de març), totes les diòcesis amb seu a 
Catalunya hem celebrat la Setmana de la Família amb el lema La família: 
esperança del món! A la nostra diòcesi els actes s’han desenvolupat amb la 
participació de les parròquies d’Almenar, Alfarràs i la Mare de Déu de 
Montserrat, i del Col·legi Episcopal, a més dels actes programats directament 
per la Delegació Diocesana de Família i Vida. Cal ressenyar que...[+] 

http://www.bisbatlleida.org/noticia/12-03-2014/jornada-anual-de-la-xarxa-d%E2%80%99entitats-cristianes-d%E2%80%99acci%C3%B3-caritativa-de-lleida
http://www.bisbatlleida.org/noticia/27-02-2014/ramon-bar%C3%B3-medalla-institut-marius-torres
http://www.bisbatlleida.org/noticia/10-03-2014/la-fam%C3%ADlia-esperan%C3%A7a-del-m%C3%B3n


El Dia de la UNER a Lleida 

 

El primer divendres de març, dia 7, la Unió Eucarística Reparadora, grup de 
Lleida, celebrà el Dia Universal de l’Obra. Començà la jornada a la Casa d’Acció 
Catòlica, lloc cèntric de fàcil accés, on ens reunim cada mes. En aquesta ocasió, 
s’uní al nostre grup un bon nombre d’adoradores eucarístiques. La taula 
presidencial estava ocupada pel nostre consiliari, Rvd. Mn. Joaquín Lax 
Fauquet, amb les dues oradores, que, tot seguit, anaven a intervenir. [+] 

Cinquena trobada interparroquial de l'Escola de Fe i Vida 

 

El passat dimecres, 5 de març, tingué lloc al Centre Cultural de Juneda la 
cinquena trobada de l'Escola de Fe i Vida de la Unitat Pastoral de les Borges 
Blanques, Juneda, Torregrossa, Puiggròs i La Floresta, que ha estat dedicada a 
la lectura “Creient” de la Bíblia. Es reuniren una trentena de persones vingudes 
de les parròquies que formen la unitat pastoral. Durant aquest curs, tots els 
primers dimecres de cada mes, el de març ha estat el cinquè, la UP es reuneix 
per exposar i comentar un tema. Quinze dies després, es tornen a reunir... [+] 
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