
 

 
La Jornada Mundial de la Joventut és un esdeveniment organitzat per l'Església amb l'objectiu 
d'unir els joves cristians d'arreu del món. La Jornada, abreviada com a JMJ, es realitza cada any 
en totes les diòcesis del món el Diumenge de Rams. A més a més, cada dos o tres anys es 
convoca un trobament presidit pel Papa en una ciutat on hi van joves d'arreu del món. En totes 
aquestes convocatòries, el Papa organitzador ha donat un tema per a reflexionar, la majoria 
extrets d'un passatge bíblic.  

La idea va sorgir del Papa Pau VI, quan l'any 1975 va reunir un 
grup de joves de tot el món com a clausura de la I Marxa 
Internacional de la Reconciliació Cristiana. Joan Pau II va 
aprofitar i impulsar aquesta idea i l'any 1984 es va realitzar la 
primera JMJ a la Ciutat del Vaticà com a tema el Jubileu de la 
redempció. 
L'última JMJ es va realitzar a Cracòvia l'any 2016 on van assistir 

3 milions de persones amb el tema de la misericòrdia (Mt 5, 7) i la propera es farà l'any 2019 a la 
Ciutat de Panamà. 

 
 

L’Exhortació apostòlica del Papa Francesc que porta per títol, 
La joia de l’Evangeli (Evangelii gaudium). En aquest 
important document publicat el 24 de novembre de 2013, el 
Papa exposa el seu somni (proposta) per a la renovació 
evangelitzadora de l’Església. 
Així per exemple en el número 27 ens diu:   
“Somio una opció missionera capaç de transformar-ho tot, 
per tal que  els costums, els estils, els horaris, el llenguatge 
i tota estructura eclesial es converteixi en una via 
adequada  per a l'evangelització del món actual més que 
per a l'autopreservació.” 
Convidem a llegir aquest document que ens guiarà en la 
renovació que volem dur a terme, de la nostra Unitat 
Pastoral.  
 

 
Recés de Gener: dia 26, a les 09:00 hores. Sala d’Actes de la 
parròquia de Sta. Maria Magdalena. 
Espai Orant: cada dimarts a les 19:45 hores. Església de 
Sta. Maria Magdalena 

Apostolat de la Divina Misericòrdia: cada divendres de 
18:00 a 19:00, Exposició del Santíssim i rés de la Coroneta. 
Parròquia de la Mare de Déu del Pilar. 

L’EQUIP DE COMUNICACIÓ US DESITJA  BON NADAL!!! 

Sabíes que … 

Recomanem … 

Agenda 

Advent: cultivar l’espera ! 

Som a l'Advent i els cristians d'arreu del món som convidats a viure aquest temps com una 
oportunitat per cultivar l'actitud de l'espera. 

En un temps en què sovint vivim de pressa i agitats per tantes coses, 
notícies i situacions, l'Advent ens convida a aixecar la mirada i veure més 
enllà del nostre dia a dia i les nostres preocupacions. És una oportunitat per 
preguntar-nos: però cap on vaig en la meva vida? Aturar-nos per 
reflexionar pot no resultar-nos fàcil, però és possible i molt saludable. 
Perquè no dedicar un temps, diari, setmanal-segons les nostres 
possibilitats- a aturar-nos, deixar el mòbil, tancar la tele, cercar un lloc de 
casa nostra on estiguem tranquils per poder així experimentar la 
companyia de Déu? 

T'ho creus que Ell camina al teu costat? En tens experiència personal? 
Vine Senyor Jesús, vine a la nostra vida de cada dia i omple-la de la teva llum! 
Com un regal, rebem en aquest Advent el primer número del butlletí Fent Camí. Serà un nou 
mitjà de comunicació de la nostra Unitat Pastoral Agermanada Pilar-Magdalena, que informarà 
de la vida de la comunitat cristiana que formem entre tots i totes. 
Donem gràcies a Déu que per l'Infant Jesús s'ha volgut comunicar amb tota la Humanitat, i li 
demanem que trobem en Ell, la inspiració que guiï el nostre butlletí Fent Camí! 

Mn. Carles Sanmartín Sisó 

Parròquia de Sta. Maria Magdalena: Carrer Ramon Llull, 10  - 25008, LLEIDA 
Parròquia de la Mare de Déu del Pilar: Gran Passeig de Ronda, 167 - 25008, LLEIDA 
WEB :   http:/www.lleidaparticipa.cat/pilarmagdalena 
Facebook:  UpaPilar.Magdalenalleida Twitter:  @upapilarmagdale 
YouTube:  UPA Pilar-Magdalena Telèfon: 973 23 40 54 

Carta a una persona amiga
Butlletí de desembre 2018 / Núm. 1

Les nostres adreces… 



 

 

AQUEST POBRE CRIDA I EL SENYOR L'ESCOLTA 

Com cada dimarts a la tarda, un bon grup de persones de la Unitat Pastoral de les parròquies de 
la Mare de Déu del Pilar i Santa Maria Magdalena ens vam reunir per a pregar. Aquest cop ens 
vam preparar per la 2a Jornada Mundial dels Pobres convocada pel papa Francesc. 

En la pregària, després del 
resum del missatge del Papa 
per aquesta jornada, vam 
proclamar la lectura de l’Èxode: 
"Conec els sofriments del meu 
poble a Egipte; per això he 
baixat a alliberar-lo". 
A continuació una persona 
refugiada de Veneçuela, en 

Gregory, va donar el seu testimoni del perquè havia hagut de deixar el seu país, juntament amb 
la seva esposa i una filla. A continuació vam pregar amb la lectura d'Isaïes. "Parleu al cor de 
Jerusalem i anuncieu-li que s'ha acabat la seva servitud..." 

COR SANTA TRINITAT 

Reeixida actuació del nostre Cor Santa Trinitat a la II Mostra 
de músiques religioses i espirituals de Lleida que va tenir 
lloc diumenge 2 de desembre a la Llotja. 

El Cor Santa Trinitat cada diumenge ens acompanya 
musicalment a la missa de les 12 de l'església de la Mare de 
Déu del Pilar. 

NOTÍCIES DE CÀRITAS UPA PILAR-MAGDALENA 

Els dies 1 i 2 de desembre Càritas ha 
col·laborat amb el Projecte, que des de fa 
molts anys, el pare Jesuïta Rafael de  Sivatte 
té en El Salvador, s’anomena “Construint 
somnis”.  

L’objectiu és promocionar els joves, facili-
tant  beques a  nois i noies perquè puguin 
accedir a la universitat, i ells es comprometen 
a fer un servei gratuït a la comunitat.  

S’ha venut artesania, que elabora una comunitat d’aquest país, a les dues esglésies de la Unitat 
pastoral i s’ha obtingut una quantitat de 484 Euros. 

Actualitat parroquial  

 

Montse Clavería, mestra jubilada amb llarga trajectòria de compromís social, va iniciar a 
l’església de la Mare de Déu del Pilar, a la missa de les 12 del diumenge 21 d’octubre, un nou 
espai que hem anomenat “La meva vida amb Jesucrist”. Aquí teniu un resum del que va dir: 

“La meva vida amb Jesús té dos etapes. La primera, la infància i 
la joventut. Nascuda en un familia cristiana: sagraments, 
tradicions, costums religioses… pero sobre tot, uns pares savis 
amb una voluntat d’estimar infinitament”. 

“La segona, de gran ja amb fills. Vaig 
començar a escoltar, més que 
sentir, explicar Jesús d`una altra 
manera. Vaig conèixer persones 
que encara són referents per a mi. 
Persones cristianes amb una alegria 
i un estil de vida que em van cridar 
l’atenció. Vaig tenir un canvi 
d’actitud. Em vaig preguntar per 
què?. I vaig començar a llegir, a 
formar-me, a demanar ajut, a 
preguntar… Què em va aportar? 
Em va aportar un abans i un fins 
avui”. 

“Abans era veure al Crist a la creu, al Crist sofrent, Déu allà dalt al cel, i tenia convenciment de 
que jo havia de ser bona”. 

“Després vaig començar una recerca i va haver un enamorament 
de Jesús, una atracció profunda… Em va fer aixecar la mirada i 
veure més enllà del meu entorn, fer una lectura creient dels 
aconteixements…Vaig trobar la resposta al com.  L’Evangeli 
m’ajuda a saber com… Tot això m’ha portat a implicar-me en 
causes que considero justes” 

 “Jesús em dóna  joia, equilibri, felicitat, serenor, compromís… M’aporta intentar ser evangeli 
des de lo que visc, lo que faig...” 

“La meva neta em diu: Àvia m’agrada molt, perque t’enfades contenta” 

La meva vida amb Jesús…


