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Jornades de Sant
Joan Evangelista.
L'any passa1. durant cls díes T7 i 28, es van relebrar
a l'OratOli b Jamaeles de Sant loan Evangelu'ta
1997 on la rama juvenil de la Congregació,
oornmcmora la festivitat del seu patró amb at.tcs
de c.,urc rcligiós ¡cultural obert.i, no narnés rus
conh'Tcgants, sino a tola la t.:iutat de L1eida.
D'cl.pccial relevancia fou J'Euc..mstia solemne.
IXlcbrada el dia 27 i dc:spn:.s de la qual, la Ul~m
obsequia a lots els assistcnts amb el tradicional
rerrigCl; de Sanl loan a la 8m;Iistia de l'Oratoti.
1tumbé, la 1;' Jomuda de POItes übc.w:; que dona
roportunitat de collcixer durant tol el dia, l'a1t,
cultura i historia de L1eida, que h''tlarda l'Ol'alO1;
mm; ::iCll. El matcix clia peT la t<'1l'da, c:; va rcalitzar
un con¡;crt coral ti UIll'Cr del eonjunt "L1um de
vcus" de Pardinycs.
Eu el inlcrrncdi del matcix, la UJAMO ofcrí un
5cnzill horncrwtgc nl5 Arrnnts del5 Dolon;, en la
persona del "capitil Manaia", Manci Merola.

EN ESTE NÚMERO
1 I Jornades de Sant Joan Evangelista.

1 Celebración de la Vigilia Pascual.

2 Participaci6 en el Septenari i Processó deis Dolors.

2 Benedicció creu del Viacrucis de la UJAMD.

3 Els Dolors Gloriosos de la Verge.

Celebración de
la Vigilia Pascual
en el Oratorio de
la Virgen de los
Dolores
Por primera yez en la hi5toria moderna de la
Congt'Ch'ULión, )' a iniLiativa desu grupo dejóvenes,
la "Unió de Jon:~ amb Maria Dolorosa", el pas....u:Io
5llbado 11 de abrill;C celebró la ,ih,jJia pascual de
Rcsul11:u.:ión.
Ao:;curas el OrotOlio, cll.:debrante de la Eul.:8Ji:;tia,
Mn Daniel Tunno, w"istido durante todo el ar..:to,
por el Sacristán del Oratorio, Sr. Antoni Mique1,
procedió a encender de forma solemne el cilio
pascual; hecho lo cual, los asistentes a la vigilia
encendieron sus candelas en el mismo, pma
simboJi7..ar la luz de la RcsulTección de Jc::.uc.:risto.
Durante la I.:e!cbraeión de la Misa, los miemblUs
de la UJAivID, entre otros, procedieron a la let.:tura
de distintos textos bíblico5 para su posterior
meditación.
La primero vigilia~al relebrada en el OratOlio,
fue un éxito, tanto por la solemnidad de su
l.:c1ebrm.:ión corno por la numerosa asistencia de
feli~ y oongrcgante:;. Por Jo I.:ual, la organización
del evento, ha ch.ididop~ con::.u relebrm.ión
el próximo año.

Record per a Sant Josep
Durant el passat mes de Mar!(, la UJAMD \"a

instnJ·lar una imatge de SanlJosep als pellS de la
Verge, n I'altar de IrOratOli, per a la cclebraci6 de
la seva fesLivilat del dia 19 de m~.
Per moLillS d'3S')islcncia deis membres del glUp,
In feslivital es trasllada al ma 21 de rJk~, fcnl els
joves una ornció al seu copalnS.
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Preml al pe••ebre del. Dolor••

El passat gcner la UJAMD, en la seva catcgoria
va rcbrc la Mcnció Especial de l'Agnlpació de
Pesscbristcs de Ucicia, pe! naLxcment que c1s joves
van rcalitzar en la Sala deJuntes de l'Orato'; ¡que
dllmnt tol el Nadal m esW C.'I>p0s31 en la mateixa
El Nni.xcmcm de la UJ\¡\ID, es ve rcnlitr...antdesde
1996, i any rcra M)". S'iJUlO\""8. en la seva claboraci6
i dccoraci6.
I-Ia estal dllrMl els mcsos d'cstiu que alguns joves
deis 00101"5, 8mb la coHaboració i assesorament
de l'Oficial de Junta. José i\1" Salas. han rcalitzat

les lasques de Ilcst3urnció que es podra vClIre
dUl1l1lt tol el Nadal a l'Orato,;

Via Crucis.
A rnoclo de inicio del tiempo 1>'-'lSClIa! en el OmtOlio,
el grupo de jóvenes de In Congregación (Ult\!.\lID)
organiza un "in Cl1lcis, tocios los viernes del mes
de mal'ZOI nnlcs ele 111 celchmción de la misa.
El rezo del "in cnlcis se alargmá hnst8 el día de
In Virgen de los Dolores, cllRndo se rczará el Vía
Cl1lcis Solclllne, 1\ las '11 de la mañana.

Mayo. Mes de María
en el Oratorio.
El mes de mayo es el mes cle las nOl'es, es el mes
de Ml.llía, Es por esto que la UJMID invita a lodos
los dé\'OlOS y ~d{'s cle la Virgen de la calle Caballell)s
a que le lleven nores durante lodo el mes.
El grupo de j6venes hace su prnticular ofrenda
noral 8 la Virgen el pasado viernes 8 de mayo.

Participació en el
Septenari deis Dolors.

a1s seus jo"cs i 8 les _-\ssociacions Eucaristiqucs i
Mo\;mems dlaC(.~6 calólica.
Duranl la cclebmci6 de I'Eucaristia es procedeí a
In bcncdia..~6 deis dos angdet5 que acompanyaron
a laVergc deIs Dolors en la processá del Diumcngc
de Rams.

Fe.llvilal de la Verge deis
Dolor.

El dia 3 d1nbl'il, fcsti,itaL solemne de la Verge deIs
Dolors, dia culminant del Seplenrn;, i rnntre deIs
acles que per aqucst s'organi12en, la UJAMD
rcali17.3, durnnL IOla la jomada, venda de roses i
cil;s a I'cnouda del Oralori.
L1objcct.iu d'nquesta ,"enda és doble. D\Ula banda,
(er patés a la \'i::Jgc., famor dcls scus ~deJs mitjan~;aJlt

una rosa pujada al cambril; d'altra banda,
I'ccoHectar fons per a l'elaboraci6 d\m nou manló
per a la Verge, donall'anLigÜitat i delical estat del
actual.
El malci."\: dia, a les 11 hores mernJJrcs de la rama
juvcnil de la Congl'egació l'eaJilzen el via crucis
Solemne.

Processó de Diumenge
de Ram.

La Uni6 de Joves amb Maria Dolorosa, prnticipa
en la Pl'ocessó del Diumenge de Rams de la
Congregació en el scle dolor de Maria.
Fa ja dos anys que acompanya a la Verge de la
Solclat, 8mb lre12e vestes blanques amb faixa i
caputxa blau ce! i "halxes" de cera líquida.
Les "cstes de la UJAMD van presidides per seu
propi penó, on sobre un rons blanc, i sobre un COI"

vemlcll, hi ha brodadcs en IIclres d'ol" el nom del
grupo

_00__00__00__00__00,:.
000': 000': 000': 000': 00_..
''ll¡''. ''ll¡''. ''ll¡''. ''ll¡''. ''ll¡'' .

(.cm cada any desde la 5Cva rlUldaci6 al 1996. la
lJJM ro participa en el acles que slefecluen en la
Congre¡;aci6 durant el Septenari, i que aqucst any
•'ha rca1itznl durant cls dics 28 de mar<; a 3 <fabril.

lembrcs de la U1tIMD han acompan)'at cada dia
del Scptenari a la Verge deis Dolors, especialmem
el dia 2 d'abril, dijOllS que la Congregaci6dedica.

• •
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CURS FORMATIU DE LA
UJAMD
El 17 de juny es donen per concloses les
reunions de formació del grup de joves del
curs 97·98.

Com els altres aoys. les reunioos es realitzen
el primer I tercer dlJaus de cada mes a
la Sala de Juntes de l'Oratori. sota la
direeeió espiritual de Mn Daniel Turma.

El curs 98·99 s'inieia el dia 24 de setembre.
L'organització es la mateixa que el curs
anterior¡ pero durant els mesos d'hlvern
les reunions comenetaran a las 20.30 hares.

Com cada aoy. van dirigides, especialment,
als joves de entre 16 i 26 anys. seos perjudici
de I'assistencia de cualsevol persona
interessada en les mateixes.

Els temes a tractar s6n escollits pels
membres aetlus de la UJAMD que atenen
les propostes deis que hi asslstiran.

LA VETLLA DE LA
PURíSSIMA
Seguínt amb la seva tasca de recuperadora
de les antigues tradicions de la Congregació
perdudes pel pas del temps, la UJAMD
celebra el dia 7 de desembre la vaina
mariana de la purísslma, per primer cap
en molt de temps.
L'acte consta de dues parts; la primera. de
plegaria a Maria i reflexió personal i la
segona, de celebració eucarística.
En la primera parto es procedí a la lectura
de diferents textos d'inspiració mariana
sobre els quals. i amb I'ambient calid i
espiritual de l'Oratori. es reflexiona amb la
guia de Mn Daniel Tunno. director espiritual
del grup de joves.
La missa es celebra com sempre. amb la
particípació activa deis joves de la rama
juvenil de la Congregació en la seva
Organització i desenvolupament.

L'Adoració Nodurna

A iniciativa de la UJAMD, el dissable 1 d'agost.
retoma a l'Oratori deis Dolors, l'Adoració Nocturna
de Ueida que fotl fundada, en d matei.x, I'any

1887.
Aquesta fila té vocació de penTlanencia, dones
és ¡n(ene¡ó d'ambdós organitzacions, la se\'a

realitzaci6 periOdica, acudint l'Adoració NocUUTla,
cada mes d'agost a l'Oraton deis Dolors.

Los Dolores gloriosos de
la Virgen.
La WAMD para realzar la commemoración de
los Dolores Gloriosos de Maña del día 15 de
setiembre, realizó la ,igilia de dicha festividad con
la celebración de la Eucansua en el Oratorio.
OUnlmc esos días, la Congregación, a instancia

de la WAMO, presenta al ptlblico la restauración
de la llueva Virgen de procesión.

Missa de di'unts.
En c.I mes de novembre i com a particular

homcnalge de la UJAMD als congregants difuTlts,
el dijOllS dia 5 es celebra una missa de difunts a
carrec de Mn Daniel Turma a les 20.30 hores.

Lo UJAMD \~Iaprufítar la j(lf7/ada '"Pams
Obctrs '" 1000toride! dia 20 dt dt5ll1llm, pu
m7f1irun pdithommatgt a lo Pio Unió de

Portonts de Sant L1orens: qUt cada 5q1ttllari tllS
portOl e! 5aJ Críst dtsdL Sant l..1orm> a la nostra

Vag' deis D%rs; i qu' mda aay 01S arol1l/K111)"" m
la proassó"" DiumO/g'dt Rams, pua qut tampo<

"'PitO dia Maria Slnti sola pu la nit'" /..kida.

•



UJAMO· Jornades de Sant Joan Evangelista 1998

PIA UNiÓ DE PORTANTS
DE SANT LLOREN~

La Pia Unió de Portants de Sant
L10reng va ser fundada I'any 1946
a L1eida, es per tant la confraria de
més antiguitat a L1eida després de
la guerra civil.
La Confraria del "Cos de Portants
del Sant Crist" neix com un grup
de fidels laics que, encoratjats per
la seva fe, participen d'una forma
totalment desinteressada en els
actes religiosos de la ciutat. Així
és encara avui en dia i si més no,
I'any vinent es cumpleix el 53é
aniversari de Ilexistencia d'aquest
paso
El seu maxim carrec, qui porta la
"vara" d'acatament i guió i presideix
la Pia Unió, slanomena "Venerable"
i és desde fa 20 anys en Jaume
Cabrera i Gallinat.
El nombre de portants en I'actua
Iitat és de 20, i en els darrers anys
és de destacar I'increment de gent
jove entre els portants. Els portants
van revestits de túnica negre, un
original medalló amb dos angels
que fan costat a la creu, i un
correatge que els permet sosten ir
la imatge d'un Crist Crucificat
vivent, de més de setanta quilos
de pes, peró que amb la seva
mirada els té enamorats a tots.
La espectacuralitat del canvi de
portador és prou coneguda per la
dificultat i técnica que requereix.
Cal tenir prou forga i equilibri per

a dur-Ia amb seguretat, tant és així,
que el Cos de Portants dedica cada
any un temps previ a I'ensinestrament
deis seus membres.
A la última "Trobada de Cossos de
Portants del Sant Crist de tot
Catalunya" que per tercera vegada
es va celebrar, prop de la festa de
l'Exaitació de la Santa Creu, i que
enguany es va fer a Mataró, varem
comprobar que la técnica i I'organit
zació interna deis Portants de L1eida
alhora de portar el Crist, és una mica
diferent a la deis altres cossos de
portants d'arreu Catalunya, per la
qual cosa, tot i sent uns convidats,
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