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 La Catedral inaugura i beneeix el grup escultòric 
dedicat a Santa Teresa de Jornet 

 
El bisbe de Lleida, Mons. Joan Piris, ha presidit aquest dissabte, 10 de maig, la inauguració i benedicció del 
grup escultòric dedicat a Santa Teresa Jornet en una capella de la Catedral de Lleida, acte que ha comptat 
amb la presència de les Germanetes dels Ancians Desemparats, orde que va fundar la santa lleidatana. La 
celebració a la Catedral també ha comptat amb l’assistència de...[+] 

Article del vicari general, Mn. Ramon Prat, 
sobre el bisbe Malla i vídeo de TV3 

http://www.bisbatlleida.org/noticia/13-05-2014/la-catedral-inaugura-i-beneeix-el-grup-escult%C3%B2ric-dedicat-a-santa-teresa-de-jorne


 

El vicari general de la Diòcesi de Lleida, Mn. Ramon Prat, ha dedicat un article a 
Mons. Ramon Malla amb motiu de la seva mort, on fa una semblança de la 
trajectòria del bisbe emèrit. Aquest article, que us adjuntem, titulat ‘Ramon 
Malla, un bisbe humil, treballador i fidel al Concili Vaticà II’, ha estat publicat per 
Catalunya Cristiana, dins del seguiment informatiu que aquest setmanari ha 
dedicat al bisbe que va estar al capdavant de la Diòcesi durant 31 anys amb motiu 
del seu traspàs. També hem recuperat pel seu valor històric el video d’una 
entrevista que el programa de TV3, Signes dels Temps, va realitzar a...[+] 

Inaugurada l'exposició "Art per un nou sostre" 

 

Dimarts dia 6 de maig a les 19’30 h a la sala d’art Espai Cavallers, (C/ Cavallers, 31) 
es va inaugurar una exposició artística composta per més de seixanta peces d’art, 
ofertes per una trentena d’artistes que han volgut solidaritzar-se amb el Projecte 
dels Habitatges Socials del Seminari. Concretament donaran el 50% de les vendes 
pel Projecte. [+] 

Mostra de ball solidari ! 

 

Al Projecte desl Habitatges Socials del Seminari s’hi ha sumat un nou col·lectiu 
important, és tracta de l’escola de ball Factoria d. Els seus directors, la Laia Benet 
i el David Carrido han volgut sumar-se al nostre Projecte dels Habitatges Socials 
del Seminari i a la vegada han implicat a la seva escola de ball. Concretament 
estan preparant una mostra de ball que comptarà amb la participació de nens, 
joves i adults. 
Serà dissabte dia 17 de maig a les 19’30 h, al pavelló esportiu del Col·legi 
Episcopal, entrant pel carrer Joan Miró...[+] 

Deu adults reben els sagraments d’iniciació cristiana 

 

Deu persones adultes van rebre el passat diumenge, 11 de maig, els sagraments 
del Baptisme i la Confirmació en la cerimònia de catecumenat que va presidir el 
bisbe de Lleida, Mons. Joan Piris, a la Catedral, coincidint amb el quart diumenge 
de Pasqua. El Bisbat de Lleida va instituir fa tres anys aquesta celebració sobre la 
incorporació de persones adultes que volen professar voluntàriament la fe 
catòlica. Sota la direcció de Mn. Daniel Turmo, però amb la col·laboració dels 
mossens i rectors de les diferents parròquies, enguany han participat en el 
catecumenat sis joves de la parròquia del...[+] 

Concert de pregària a Sant Llorenç 

 

 
 
“Viu la joia en Crist ressuscitat!” o “Bucura-te, Hristos a înviat!” és el títol del 
concert de pregària que celebraran el pròxim diumenge 1 de juny, a l’Església de 
Sant Llorenç de Lleida, el Petit Cor de la Catedral i el Cor Ortodox Romanès de la 
Parròquia Sant Joan Baptista. El concert començarà a les 8 de la tarda i compta 
amb el suport de Cope Lleida i Ràdio Estel. 

Confirmacions dels joves del Mater Salvatoris i de Benavent de Segrià 
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El bisbe de Lleida, Mons. Joan Piris, ha confirmat aquests darrers dies un grup de 
joves de la parròquia de Benavent de Segrià i del Col·legi Mater Salvatoris de 
Lleida. El passat dia 4 de maig van rebre aquest sagrament deu joves de 
Benavent, els quals van estar acompanyats pel rector, Mn. Joaquim Mesalles. 
El dia 9 del mateix mes eren 46 alumnes del Col·legi Mater Salvatoris, els qui feien 
el mateix a la Catedral Nova de Lleida...[+] 

La Fundació Jaume Rubió de Càritas Diocesana, 
continua creant llocs de treball 

 

El passat dimecres dia 30 d’abril la Fundació Jaume Rubió i Rubió, ( en record del 
prevere de la Diòcesi de Lleida, delegat de pastoral Socio-caritativa i de Càritas 
Diocesana) feu una roda de premsa per presentar la seva memòria d’activitats del 
2013. Es podria resumir la tasca realitzada per aquesta Fundació creada per 
Càritas Diocesana, dient que durant l’any 2013...[+] 

Una làpida per als màrtirs 

 

Diumenge dia 4 de maig a les 11 del matí al cementiri de Lleida, més en concret, 
al monument que se’n diu Fossa Comuna, s’ha inaugurat una làpida de marbre en 
memòria del Bisbe de Lleida, màrtir, Mons. Salvi Huix Miralpeix, i de 14 altres 
màrtirs, tots ells beatificats a Tarragona el 13 d’octubre passat. Ha beneït la làpida 
l’actual Bisbe de Lleida, Mons. Joan Piris, acompanyat de l’arquebisbe d’Urgell, 
Mons. Joan Enric Vives (un dels màrtirs era sacerdot diocesà d’Urgell)...[+] 

El pelegrinatge a Lourdes, del 26 al 29 de juny 

 

L'Hospitalitat de Lourdes ha convocat el 29è Pelegrinatge Diocesà a Lourdes que 
es durà a terme del 26 al 29 de juny. Està obert a totes les persones malaltes o 
discapacitades que hi vulguin anar i a totes aquelles que desitgin fer-ho com a 
pelegrins. Les inscripcions es faran al local de l’Hospitalitat, amb seu a la Casa de 
l’Església (Acadèmia Mariana), al C/ Acadèmia, núm. 17, tots els dimecres i dijous 
per la tarda, de les 18:00 a les 20 h. des del dimecres, 14 de maig, fins al dijous, 
12 de juny, ambdós inclosos. 
A totes les parròquies de la diòcesi hi haurà informació...[+] 

Primera missa pròpia de la Diòcesi en honor al Bisbe màrtir, Salvi Huix 

 

La Catedral de Lleida va acollir el passat 5 de maig la Missa pròpia pel Bisbe beat 
Salvi Huix i Miralpeix. La cerimònia, presidida pel bisbe Mons. Joan Piris i 
concelebrada per un bon nombre de preveres de la diòcesi, és la primera que se 
celebra en memòria del bisbe màrtir, des que s’ha inclòs en el calendari propi de 
la diòcesi la celebració de la memòria de Mons. Huix i dels corresponents textos 
litúrgics...[+] 

Pastissos solidaris a Llardecans 

 

Tot va començar un dia de catequesi. Mossèn Josep Maria Cebrià, rector de la 
parròquia de Llardecans, ens va proposar fer una activitat solidària abans de 
rebre el sagrament de la Confirmació. Vam pensar en els habitatges socials del 
Seminari de Lleida . 
Amb molta il·lusió ens vam posar a organitzar-ho perquè tot sortís correcte. Vam 
decidir que per recollir diners podíem...[+] 

Relleu a la Delegació de Pastoral Familiar 
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El passat 28 d’abril, el bisbe de Lleida, Mons. Joan Piris, va oficialitzar el relleu a la 
Delegació de Pastoral Familiar, càrrec que fins ara ha ocupat el matrimoni format 
per Blanca Roca i Juan Luis Salinas, nomenant als esposos Emili Reimat Burgués i 
Tesa Corbella García. En el moment del comiat, Blanca i José Luis han escrit una 
carta d’agraïment, que tot seguit reproduïm, a tots aquells que han col·laborat 
amb ells al llarg del temps que han estat delegats diocesans...[+] 

Una conferència obre a Alguaire el 1.400è aniversari 
de la mort de Sant Faust, llaurador i confessor 

 

El passat 25 d’abril, amb una conferència, el poble d’Alguaire obrí oficialment la 
celebració del 1.400è aniversari de la mort de Sant Faust, Llaurador i Confessor; 
fill d’aquest poble del Segrià. 
L’acte se celebrà al Saló de Plens de l’Ajuntament, organitzat conjuntament per la 
regidoria de Cultura i l’Associació d’Amics del Patrimoni Cultural d’Alguaire...[+] 

Setena trobada de l’Escola de Fe i Vida a les Borges Blanques 

 

El dimecres 7 de maig, a la sala municipal del Centre Cívic de les Borges Blanques, 
tingué lloc la setena trobada d'aquest curs de l'Escola de Fe i Vida de la Unitat 
Pastoral, formada per les parròquies de les Borges Blanques, Juneda. Torregrossa, 
Puiggròs i la Floresta. La dissertació, basada en la “lectura creient de la Bíblia”, va 
anar a càrrec del vicari Mn. Josevi Forner...[+] 
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