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Esglésies de Lleida I

• mitja d'expressió intraeclesial.

• agenda de les que es programen.

• documentació deis distints ni
vells: Santa Seu, Conferencia Epis
copal Espanyola, Conferencia Epis
copal Tarraconense, Bisbe...

• neix al servei de la pastoral del
Bisbat.

Aquest fuJl informatiu

• informació de les accions que es
realitzen.

• vol ser vebicle de comunicació
entre el Bisbe i els fidels, entre CÚ
ria i sacerdots, Delegacions, etc...

La Catedral de L1eida

La Catedral Nova de L1eida és un edifici
construrt entre 1761 i 1782, projectat per
Pedro Martín Cermeño. El resultat fou
una de les més ambicioses construccions
de I'academicisme arquitectónic de finals
del segle XVIll, propi de les empreses
auspiciades per la monarquia i projecta
des per enginyers militars o arquitectes de
}'Academia, importadors del gust ciassi
cista frances de finals del segle XVII.

Informatiu
Bisbat de Lleida

Carta del Bisbe

Estrenar sempre il-Iusiona. És una prova que no es viu ancorats en un passat ca
duc sinó amb obertura creativa vers el futuro J el nostre futur és una Església amb
coratge evangelitzador.

L'evangelització només és possible des d'una intensa comunió eclesial. Avui el
que impressiona és aquell "mireu com s'estimen" deis primers temps. No tant el
que diem sinó I'esperit d'amor amb que actuem.

La comunió exigeix una mútua coneixenya. No un a"ülament autosuficient i su"ici
da sinó una informació comunicativa del que s'és i del que es fa. "L'Informatiu"
neix amb aquesta voluntat i es preparara amb aquesta esperanya: que esdevingui
una eina de comunió entre parroquies i grups, entre associacions i moviments, entre
delegacions i arxiprestats. Una coneixenya directa afavorira la nostra mútua accep
tació com instrllments complementaris per anunciar Jesucrist a la nostra societat.

Tots som necessaris en la mesura en que estem units al Crist i als germans en la
fe; és a dir, en la mesura en que som Església.

Com podeu veure, "l'lnformatiu" és un mida senzill pero amb una pretensió im
portant: crear diocesi evangelitzadora. Ser un instrument de comllnió per assolir
més eficacia en la missió.

Acolliu aquest full informatiu amb benvolenya. Aporteu-hi suggeriments, col
laboracions i informacions perque esdevingui realment la carta de tota la nostra fa
mí! ia eclesial.

l. Periodicitat. No es defineix; en principi sera mensual. Pero, si cal, sortira més
sovint.

2. Destinataris. Tots els agents de pastoral (sacerdots, diaques, comunitats religio
ses del Bisbat, membres del Consell Diocesa de Pastoral... l tots aquells dioce
sans, religiosos/es, laics/ques, que ho demanin. El full és gratu"it.

3. Com es pot demanar.
Per carla, a Informatiu Bisbat L1eida C/Bisbe, 1.25002 Lleida
Per FAX: 973.272972
Per E-mail: informatiu@bisbatlleida.org

4. Repartiment. Es donara a ma o s'enviara per correu. També s'enviara per correu
electronic a tots aquells que ens el proporcionin.

5. CoHaboracions. Si les Delegacions volen comunicar algun acte a realitzar a ni
vell diocesil, o algú altre (parroquia, comunitats, entitats, etc...) vol informar de
coses que s'han fet, o fms i tot, vol expressar algun suggeriment pastoral, pot
adreyar-se a lnformatiu Bisbat Lleida.

6. Forma i temps de presentar les coHaboracions. Presenteu-ho preferentrnent
en disquet en format Word o RTF o podeu enviar un arxiu per e-mail, també en
format Word o RTF. Podro sortir en el proper full informatiu, si tenim la infor
mació 5 dies abans i hi cap.

Característiques del fuJl

F. Xavier Cinraneta i Aymi, Bisbe de Lleida.-

EJNA DE COMUNIÓ



I Pla de Pastoral 2001-2002 1

(De la Carta Apostólica de Joan Pau 11 "En comenr;ar el nou mil-Ieni" nn. 29-31)

A finals dejuny se us va enviar el fulletó del Pla de Pastoral 2001- 2002. A la porteria del Bisbat podeu demanar els exem
plars que necessiteu, per a les persones que més poden col, laborar en la realització del Pla.

Tot i essent un Pla senzill i sense ambicions el d'aquest any, es proposa fonamentalment:

• Posar-nos tots en esperit de dialeg obert.
• Simplificar en el possible estructures (reestructurant parraquies i personal, horaris de misses, despatxos, etc...).
• Unificar alguns criteris (aranzels, coHectes manades...).
• Potenciar les Delegacions i els equips responsables de les mateixes als arxiprestats.
• Atendre especialment els sacerdots en els aspectes humans de la seva vida personal i pastoral.
• 1anar preparant durant I'any un Pla de Pastoral per a un termini més Jlarg.

1 tot, naturalment, al servei de la missió de l'Església.

I!

La Delegadó de Litúrgia esta preparant una explicació deis
motius teolagics i pastorals que convé teni, en compte en
I'estudi deis horaris de Misses i possible reducció especial
ment a la ciutat. Confiem que ens ho fara arribar aviat.

El futur del "servei pastoral" a la nostra diócesi.
Amb aquest titol, el senyor Bisbe ens esta preparant un dos
sier; sera un document a trebaJlar en els arxiprestats, en els
conseJls pastorals parroquials, arxiprestaIs i diocesa. Espe
rem trametre-us aquest document molt aviat.

i possibles camins de cooperació en la pastoral infantil. La
Fundació Verge Blanca ha estat encarregada pel Sr. Bisbe de
convocar tots els implicats. Aquesta reunió es fara el 15 de
setembre, en horari i Jloc que s'avisara oportunament als in
teressats.

Jornades de formadó per al c1ergat.
Els dies 26 a 28 de setembre, a la Casa Sacerdotal, es tindran
unes jornades per als mossens de la diacesi. Es tracta de po
sar en marxa el nou pla de formació permanent i integral. El
trebaJl comenyara cada dia a les 10,30 hores per acabar a les
17,30.

Pastoral
per al
tercer
mil-len;

Reunió de la Comissió Permanent
del Consell Diocesa de Pastoral

També esta prevista pel 5 de setembre, a les 19 hores, a la
sala de Juntes del Bisbat. S'establira el calendari de reunions
del curs, segons les accions de responsabilitat del ConseJl de
Pastoral.

"Ens espera una apassionant tasca de renaixement pastoral. Una obra que ens implica
a tots. No obstant aixó, vull assenyalar, com a punt de referencia i orientació comuna,
algunes prioritats pastaraIs... 10

En primer lIoc, no dubto a dir que la perspectiva en que ha de situar-se el cami pastoral
és la de la santedat.... Acabat el Jubileu, comenr;a de nou el cami ordinari, peró recalcar la
santedat és més que mai una urgencia pastoral.

- - ~ - Convé, a més, descobrir en tot el seu valor programátic el capitol V de la Constitució
dogmática Lumen gentium sobre I'Església, dedicat a la «vocació universal a la santedat». Si els pares conciliars van con
cedir tant relleu a aquesta temática no va ser per donar una mena de toe espiritual a reclesiologia, sinó més aviat per posar
en relleu una dinámica intrlnseca i determinan!...

És un compromls que no afecta només uns quants cristians: «Tots els cristians, de qualsevol classe o condició, estan

cridats a la plenitud de la vida cristiana i a la perfecció de I'amor.» ... li
És el moment de proposar de nou a tots amb convicció aquest «alt graw) de la vida cristiana ordinária: La vida comple-

ta de la comunitat eclesial i de les famllies cristianes ha d'anar en aquesta direcció.•

Reunió de la Comissió Permanent
del Consell Presbiteral.

Esta prevista pel dia 5 de setembre, a les 10 del matí a la sala
de Juntes del Bisbat. Es tracta de concretar i d'assenyalar da
des per a les accions del Pla de Pastoral, la responsabilitat
de les quals pertany al Consell Presbiteral.

Calendar; del Pla

Pastoral Infantil

Els consiliaris i dirigents de les entitats diocesanes que ate
nen la pastoral infantil (moviments, centres d'esplai i d'es
coltisme...) han estat convocats a una reunió per tal d'iniciar
un procés de reflexió conjunta sobre la situació de I'infant
avui, la resposta evangelitzadora que aquesta realitat demana



Consell D;ocesa de Pastoral

Informacions

El dia 8 del passat mes de juny, va quedar constitu"it el Consell Diocesá de
Pastoral. La reunió es va tenir a la Casa de l'Església, Blondel, 11, de 8 a
10'30 de la nit. Al Consell bi pertanyen tots els arxiprestos, un religiós,
una religiosa, i un laic/ca de cada un deis arxiprestats j de les diverses De
legacions de la Diócesi. Publiquem aquí els seus noms, al temps que con
fiem que desenvoluparan la seva tasca per al millor servei de l'Església
diocesana.

Campaments ; Co/ón;es
Els grups d'esplai a I'estiu tampoc paren. És el

temps de fer les colónies i casals d'estiu per als infants
que bi vulguin participar. En diversos dies del mes de
juliol el senyor Bisbe s'ha trobat "in situ" amb les coló
mes "Apasorni" de Borges, al Montsant, "Solibemat"
de Torres de Segre, a la Verge Blanca (L1esp), ''L'Estel
Nou de Juneda, al Montsant, l'Esplai "Epis", a Riupe
drós, Esplai de Bell-lIoc, a Casa d' Arro, Equip de Cam
paments, a Erill la Vall, les colonies "Anunciata", al
Montsant, i "Claver", a Senet, Campament PEsteJ, a
Senet-Aneto, i colonies "Mater", a Riupedrós.

Acompanyaven al Bisbe, el president i consiliari
diocesans del C.E.C., de la Fundació Verge Blanca de
L1eida, i la presidenta de I'esmentada Fundació.

Aquests últims visitaren altres colónies del bis
bat fora deis I[¡nits diocesans, com és ara l'esplai Sant
¡gnasi a Sant Lloren, de Montgai, I'esplai Magdalena a
Vilanova de Prades, I'esplai Sant Jaume a Bellver de
Cerdanya, i I'esplai Sarau de Maials a les Avellanes.

El Bisbe ba pogut dialogar amb monitors i ani
madors, intercanviar inquietuds. Ha valorat molt la tas
ca d'aquests joves al servei de la sana diversió i I'expe
riencia de fe amb els infants. En el diáJeg han sorgit les
dificultats en aquesta tasca educadora, provinents en
ocasions de I'ámbit de la familia i de I'escola, de la in
fluencia sobre els nens deis medis moderns -televisió,
ordinador, video-consoJes, móbils...- utilitzats sense
criteri. Malgrat tot, els monitors s'han sentit valorats i
encoratjats pel Bisbe a continuar la seva tasca. Els
grups visitats han mogut un total de 1400 infants en les
seves colónies amb la participació d'uns 240 monitors i
animadors. Unes xifres prou importants. Visites que ban
servit per estretar més la relació entre el bisbe i tots els
qui treballen en el món de I'esplai.

Mn. Amadcu Carrera Loan, Delegat de Missions ¡coopera
ció entre les esglésics.

Mn. Josep Martí Cristófol, Director dc la Unió Eucarística
Reparadora (UNER).

Mn. Joan Mora Pedra, Rcctor dc les ParrOquies de sant Pere,
sant Joan i Mare de Déu dcl Carmc, constituint una
Unital Pastoral Territorial.

Mn. Josep Martí Cristófol,
Mn. Ramon Freixes Borrull,
Mn. Josep Miarnau Veá,
Mn. Bonaventura Pelegrí Macarulla,
Mn. Antoni Bailarín Solana

Adscrits a la malcixa Unitat Pastoral Territorial.

Nomenaments:

Mn. Daniel G6mez Fernández, Rector de les Parroquies del
Ponl de Suer!, Adons, Caslelh\s, ColI, Erill-Castell,
Gatarta, Irgo, L1esp, Malpas, Manyanel, Nacos, Per
ves, Pinyana, Saraís, Sas, Sentis i Viu de Llevata

Mn. Joao Jové Cami, Rector de les parroquies de Llardecans,
Maials i Almatret, per un any.

Mn. Manel Mereadé Melé, Vícarí de les parroquíes del San
tíssim Salvador, del Sed de sant Pere i L1ardecans,
Maials i Almatret, per un any.

Mn. Joan Boldú Giribets, Rector de Sudanell.

Mn. Jaume Rubió Rubió, Rector de sant Andreu.

Mn. Josep Meda Rubies, Notari Matrimonial i Agent de
Precs.

Mn. Josep More Estopa, Consiliari del Moviment de Cursets
de Cristiandat.

Vicari General
Secretari General i Canceller
Arx. Baix Segre
Arx. Baix Urgell
Arx. Garrigues
Arx. lIeida-Gardeny
Arx. lIeida-Major o Centre
Arx. lIeida-Periferia
Arx. lIeida-Seu Vella
Arx. Ribagon;a
Arx. Segria
Arx. Serdera

Bisbe

Arx. Baix Segre
Arx. Baix Urgell
Arx. Garrigues
Arx. lIeida~Gardeny
Arx. lIeida-Major o Centre
Arx. lIeida-Periféria
Arx. L1eida-Seu Vella
Arx. Ribagon;;a
Arx. Segria
Arx. Serdera
Del. pasto de lIeure Fund. Verge Blanca
Del. de catequesi
Del. de cooperació entre les esglésies
Del. de I'apostolat seglar
Del. de pastoral caritativa i social
Del. de pastoral de familia i vida
Del. de pastoral de familia i vida
Del. de pastoral de joves
Del. de pastoral de la salut
Del. de pastoral litúrgica
Del. de pastoral obrera
Del. de pastoral penitenciaria
Del. de pastoral universitaria
Del. de vocacions
Del. d'ensenyament
Dept. d'afers económics
Dept. de mitjans de comunicació social
Dept. de patrimoni artístic ¡cultural
Institut Superior de Ciéncies Religioses
Religiós
Religiosa de la corn. dioc. de religioses

Membres nats

Mn. Joan Ramon Ezquerra Pociello
Mn. Daniel Turma Gargal10
Mn. Antoni Guardia Barbé
Mn. Jaume Pons Bosch
Mn. Josep Cucurull Ripoll
Mn. Jordi PardelJ Mateu
Mn. Jaume Montaña Carrera
Mn. Josep Antoni Jové Cami
Mn. Antoni Fontova Vilamaj6
Mn. Joan Mora Pedra
Mn. Joan Quer Camf
Mn. Modest Soler Quintilla

Membres elegits

Sr. Osvald Esteve Doladé
Sr. Joan Josep de Haro Lablanca
Sra. 0010r5 Esteve Gomes
Sr. Cándido Sánchez Pérez
Sr. Josep Maria Tamarit Seró
Sr. Xavier Baró Forcat
Sr. Amadeu Sanet Gabernet
Sr. Josep Maria Figuera Pasqual
Sr. Antoni Diez Aparicio
Sra. Mari Carme Pont Gener
Sr. Antoni Capell Tehas
Sra. Maria Isabel Roca BuriJlo
Sr. Paco Campo Ladrera
Sr. Ramon Baró Cerqueda
Sr. Bartomeu Closa Galceran
Sra. Blanca Roca Bitria
Sr. Joan~L1uis Salinas Sanchez
Sr. Josep Farré Perdiguer
Sr. Joan Viñas Salas
Sra. Gemma Maria Naranjo Yuste
Sr. Josep Femandez Puigpelat
Fr. Ignacio Blasco Guillén, O de M
Sra. Teresa Peralta Escuer
Gna. Carme Grau Vergés
Sra. Montserrat Batlle Puig
Sra. Regina March Castel
Sra. Josefina Vendrell Justribó
Sr. Isidre Puig Sanchfs
Dr. Josep Pifarré Paredes
G. L1uls Agustí Parrot, marista
Gna. Ester Díaz Sanchez, carmelita

I Sugger;ments Pastorals I I!

De vegades, quan les mares passen a combregar amb el seus nens mes I!
petits, aquests queden com a decebuts quan el mossen no els dóna la co- l'
munió. En algunes parróquies, el mossen fa sobre el front d'aquests nens l'
el senyal de la creu. Resulta un signe ben afecruós i expressiu i que els
nens ¡mares agraeixen.

President

Mons. Francesc Ciuraneta Aymí



Festa del Beat Francesc
de P. Castelló.

Oia 16

Dia 19

Dia22

Oia26

Dia24

Contirrnacions a Maials.

Pelegrinatge a Lourdes.

Festa ermita Grenyana.

Trabada c1ergat jove.
Tema: Pastoral juvenil.

Ordenació diaca
Xavier Navarro.
Enviarnent missioner
Caries Sanmartín,

Vida Creixent: inauguració
del curso
Festa Mercé; 12 Missa
a la presó.
20, Missa a la parroquia.

Confirmacions a Pla de
la Font.

Oia 26 a 28 Jomades de formació perma
nent per al clergat.

Dia2

L'edifici de I'Acad. Mariana

I Agenda setembre I li

Dia22

Dies 9 a 12

Defuncions

Mn. Francisco Murillo Abadia, va morir
el dia 25 de juny d'aquest any 2001. Tenia
70 anys. Fou enterrat a Binéfar, el seu poble
natal. Des de I'any 1972 era responsable de
la parroquia de Santa Maria Magdalena, de
la ciutat de L1eida. Oescansi en pau.

Mn. Vicente Litago Iglesias, ha mort el dia
20 d'agost de 2001. Tenia 75 anys. Des de
1956 era Beneficiat de la Catedral de L1ei
da. L'enterrament fou al poble de Cortes
(Navarra) on va néixer. Descansi en pan.

Festa del Beat F. Castel/ó

El divendres 28 de setembre i amb motiu
de celebrar-se per primera vegada la festa
litúrgica del beat Francesc Castelló i Aleu,
tindra 1I0c a la Catedral de L1eida a les 8 de
la tarda una solemne concelebració Eucarís
tica presidida pel bisbe de la diocesi Mons.
Francesc Xavier Ciuraneta. La celebració
ha estat organitzada per la Comissió Pro
motora de la Causa de Canonització del
Beat, que ha programat alhora altres activi
tats a l'entorD de dita jornada, que comme
mora el 65 aniversari del seu martiri, el 29
de setembre de 1936, festa de Sant Miquel.

Dia22

Un deis editicis més emblematics de la ciu
tat de L1eida és l'Académia Mariana, la seu
de la Patrona. La seva recuperació és assig
natura pendent de fa anys. El Bisbat de
L1eida esta interessat en "aprovar l'assigna
tura" el més aviat possible, ni que sigui en
diverses fases. En principi, aLlí s'ubicarien
els grups de Pastoral Juvenil i la Casa d'Es
piritualitat.

Dia28

Caritas Diocesana

gre, el 7iJ Camp de Treball Missioner orga
nitzat per les Delegacions de Missions de
Catalunya, Balears i els PP. Paüls. Una vin
tena de joves, noies j nois, provinents de les
diocesis de Catalunya i Balears han dedicat
10 dies a fer unes vacances diferents. Pels
matios, era Phora del servei, acompanya
ment d'avis, de disminu"its psíquics, i in
fanls; per la tarda, temps per a la formació
missionera amb xerrades i compartir el tes
timoni de vida deis missioners que els a
companyaven. També la pregária i la gresca
tenien el seu moment, més aviat al vespre
nit.

Pagina web del Bisbat

Pelegrinatge a Lourdes

CÁRJTAS diocesana de L1eida canvlara
proximament de domicili traslladant les
oficines a les dependéncies de I'antic Con
vent de Santa Clara, L1eida, mentre es duen
a terme les obres de construcció del nou
editici de CÁRITAS que s'aixecara en el
mateix 1I0c on és ara. CÁRITAS compta
amb la col-Iaboració de tots per la nova edi
ficació.

L'Hospitalitat de Lourdes, de L1eida, ha
organitzat com cada any pels dies 9 al 12 de
setembre el Pelegrinatge Diocesa a Lour
des, amb malalts. La Peregrinació estara
presidida pel Sr. Bisbe; seran un total d'uns
700 pelegrins.

El Bisbat esta preparant una pagina WEB
que permetra a la diocesi de L1eida fer-se
present arreu del món. S'espera tenir lIesta
la WEB a primers de curSo

Bisbat .LIeida Informariu
Carrer del Bisbe, I - 25002 L1eida
al 97327 29 72

informatiu@bisbatlleida.org
perFAX:
per e-mail:

per carta:

Mn. Caries Sanmartín, que marxa a missi
OOS, rebril ¡'encornaDa missionera, per part
del Sr. Bisbe el proper dia 22 de setembre a
la Parroquia de Sant Andreu, L1eida. La
cerimonia tindra 1I0c a les 5 de la tarda.
Mn. Caries, després d'un temps de fnrmació
missionera, anira a primers d'any, a Burki
na Fasso, a les missions dels Missioners
d'África, PP. Blancs.

Xavier Navarro rebra I'orde del diaconat,
de mans del Sr. Bisbe, el proper 22 de se
tembre, a les 5 de la tarda, a la Parroquia de
Sant Andreu, Lleida. Xavier Navarro, se
minarista de Lleida, exercinl el ministeri
diaconal a la Parroquia de la Verge deis
Pobres, Seca, L1eida.

Romeria del Ribagor~a

Avui, dia 1 de setembre, se celebra al poble
d'Aler, tocant a Benavarri, la Romeria Co
marcal del Ribagor9a catala - aragonés. És
ja la 23ena edició d'aquestes romeries. Vul
garment es coneix per la romeria de les
"mare-de-déus". Molls deis pobles de la
comarca veDen amb la seva "Mare de Déu ll

j amb totes es fa una processó, que acaba
amb la celebració de l'Eucaristia. Un dinar
de germanor i un festival folkloric són el
complement de la jornada. El lema d'aquest
any, primera romeria del tercer rnil-Ieni, és
"Adelante con Maria". Ens recorda el lema
de "Tira mar endins" de Joan Pau n. Presi
deix la romeria Juan José Omella, Bisbe
de Barbastre.

Enviament missioner

Ordenació de Diaca

Camp Missioner

EIs dies del 18 al 28 de juliol de 2001, ha
tingut 1I0c a la Parroquia de Torres de Se-

Bisbat Lleida Informatiu
Campanya correo electrónic.

Teniu correo electronic?
Voleo proporcionar-nos-el?

* E1s avenyOS de la tecnologia moderna poden fer un servei meravellós a la causa de I'evangeli. L'es
tan fent. També el Bisbat de LJeida vol utilitzar-los al servei deis diocesans i de la pastoral.

*Totes les famílies cristianes del Bisbat podríeu rebre a casa vostra i irnmediatament la carta setma
nal del Sr. Bisbc. Proporcioneu-nos la vostra adrel;a electronic8.

* Aquest full infonnatiu que temu a les rnans el podeu rebre a casa i irnrnediatarnent, abans que surti
al carrero Proporcioneu-nos la vostra adrel;8 electrónica.

" Tot ho rebreu gratui"tament"

* Les DeJegacions ¿ heu pensat la possibilitat d'un pla de fonnaci6 per als nostres joves a través del
correu electronic?

Fins al Nadal ens proposem d'aconseguir
500 adreces eJectróniques.

Adreceu-vos:


