
 

 

Vida Creixent  és un moviment cristià de gent gran que està fonamentat en tres pilars: 
 

AMISTAT, APOSTOLAT I ESPIRITUALITAT 
Es rellevant veure i experimentar l'alegria que 
es viu en les diferents trobades. Companyonia, 
comprensió i ganes de fer el bé, ajudant i 
acompanyant. 
Vida Creixent està estesa en diòcesis i en 
parròquies. 

A la nostra Unitat Pastoral Agermanada, Pilar-Magdalena, de vida creixent, tenim una 
reunió mensual tots els segons dilluns de cada mes , als locals parroquials de Santa  Mª 
Magdalena, de 5 a 6 de la tarda. El tema d'enguany és: TESTIMONIS DE JESUCRIST AL 
SEGLE XXI 
El dia 2 de Febrer celebrem la festa dels Sants Patrons: Simeó i Anna (veure l’Agenda). 
A la parròquia la propera reunió serà el dia 11 de febrer ,a les  5 de la tarda ,als locals 
parroquials  de Sta. Mª Magdalena , a la que hi  esteu tots invitats. 
Realment us hi esperem!!! 
 

 

El mayor regalo, de Juan Manuel Cotelo, director 
cinematogràfic que des de la seva fe, realitza un 
cinema profund i amb propostes per a la vida. La 
seva darrera  pel·lícula  parla del perdó a través de 
testimonis  que l'han donat i  que l'han rebut. 
L'objectiu és mostrar que el perdó pot amb les 
situacions més imperdonables: des d'una petita 
picabaralla fins morts violentes durant una 
guerra. 

 

 

Vida Creixent: dia 2 de febrer, dissabte, celebració de la festa 
dels seus patrons Sant Simeó i Santa Anna. Acadèmia 
Mariana, 10:30h. El Sr. Bisbe presidirà la celebració eucarística. 
Espai Orant: cada dimarts a les 19:45h. Església de Sta. Maria 
Magdalena 
Apostolat de la Divina Misericòrdia: cada divendres de 
18:00h. a 19:00h. Exposició del Santíssim i rés de la Coroneta. 
Parròquia de la Mare de Déu del Pilar. 

Sabies que … 

Recomanem … 

Agenda 

 

Aviat farà un any! 

Com passa el temps! El dia 1 de febrer farà un any que el bisbe Salvador em va nomenar 
rector de la nostra Unitat Pastoral Agermanada Pilar- Magdalena. Voldria compartir amb tu un 
meu petit balanç d’aquest temps. 
 
Estic content! Sí, ho estic, perquè em trobo acollit per les 
persones que participen d'una manera o l'altra en la vida de la 
nostra Unitat Pastoral. Les que formen part del Consell 
parroquial, les catequistes, Càritas i de la resta de grups.  També 
per les persones que ens reunim a missa. 
 
Estic esperançat! Sí, ho estic, perquè crec que com a Unitat Pastoral estem fent passos per 
renovar-nos espiritualment i pastoral. Certament estem encara molt al començament, però 
estem en marxa! 
Estic agraït! Sí, ho estic, primerament a Déu Nostre Senyor, perquè diposita la seva confiança 
en la meva persona, en la missió d'acompanyar aquesta comunitat cristiana que camina en les 
esglésies del Pilar i Maria Magdalena. 
També estic agraït a les persones que estan compromeses d'una manera clara, perseverant i 
generosa, en la vida de la nostra Comunitat cristiana. 
Estic confiat! Que entre tots i totes, preveres, religioses i seglars que caminem en la nostra 
Unitat Pastoral sabrem ajudar-nos mútuament, per renovar-nos, personalment i pastoral, i així 
continuar treballant amb il·lusió per esdevenir una Comunitat Viva de Deixebles (CoViDe) 
de Jesús. 
 
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  Telèfon: 973234054 
Correu electrònic: upapm2012@gmail.com Facebook: UpaPilar.Magdalenalleida                          
Twitter: @upapilarmagdale  YouTube: UPA Pilar-Magdalena 

Les nostres adreces… 
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Concerts de Nadal 

Tres són els concerts de nadales que s’han pogut escoltar aquestes festes nadalenques 
en la nostra UPA: El Concert de l’AV. del Clot i Confluències, el 15 de desembre a la 
església de Sta. Mª Magdalena, amb la intervenció de tres corals. El Concert a benefici 
de Càritas de la UPA Pilar–Magdalena, el dia 21 de desembre a l’església de la Mare de 
Déu del Pilar, amb la intervenció de la Coral Shalom. I el mini concert del Cor Santa 
Trinitat a l’acabar la Missa de 12 del diumenge, 30 de desembre, a l’església de la Mare 
de Déu del Pilar. 

Menció Honorífica al Pessebre de Sta. Maria Magdalena 
El 13 de gener, a l’acte de cloenda del Cicle de Nadal de 
l’Associació Ilerdenca de Pessebristes, el pessebre de la 
parròquia de Santa Maria Magdalena, dissenyat per la Sra. 
Neus Pubill, va rebre una Menció Honorífica al concurs de 
pessebres organitzat per l’esmentada associació. 

Nou espai per a infants i els seus pares 
A la parròquia del Pilar s’ha reformat l’espai que teníem al fons de l’església destinat als 
infants i els seus pares. S’ha remodelat aquest lloc adaptant-lo a les necessitats dels 

menuts amb mobiliari adient, pissarres, joguines i divers 
material didàctic per tal de facilitar que passin una bona 
estona de manera profitosa i, al mateix temps, no 
distreguin als que participen en la missa. La intenció és 
crear un espai acollidor per manifestar a les famílies que 

són benvingudes amb els seus fills i filles. Tant el material com el mobiliari, tots ells 
reciclats, són donacions d’ entitats i particulars. 

Noces d’Or 
"El passat 22 de desembre de 2018 els nostres feligresos Josep 
Maria Nicolau i Rosalina Vidal, de la parròquia de la Mare de 
Déu del Pilar, van celebrar les Noces d'Or. La cerimònia va ser 
molt emotiva i fou oficiada per Mossèn Antoni Guàrdia. 

Actualitat parroquial  

 

Encetem amb aquesta conversa un seguit de les que volem fer amb membres destacats de 
la UPA Pilar-Magdalena.  
 
Qui no coneix al Ramon! 
PR: Ramon. Quin es el paper que desenvolupes a la Unitat Pastoral? 
RM. Soc el sagristà i ministre extraordinari de la Comunió al Pilar, per fer arribar a les àvies i 
avis la Paraula de Déu. 

PR: Perquè t’hi vas implicar? 
RM: Es una pregunta de fe i servei a Déu. Per amor a 
Ell i als germans, que tant ho necessiten, tal com està 
el món avui. 
PR: Estàs content de la resposta i participació que reps 
per part dels feligresos? 
RM: Si. Estic content. I ells crec que també. Perquè 
m´ho demostren amb el seu interès i decisió. 
PR: Quina es la teva situació laboral i familiar actual? 
RM: Estic jubilat d’ençà 8 anys, i soc casat amb un fill 
gran. Faig els treballs de la casa, i atenc a la meva 
esposa, de mode especial, en raó de la seva malaltia. 
Així com també el servei a l’església per a l’atenció a 
la Mare de Déu del Pilar. 

PR: Com veus avui la vida espiritual a la UPA i a la societat que ens envolta? 
RM: Va creixent, dia a dia, dins la nova situació, que cal mantenir durant un cert temps, perquè 
la idea es bona, i arribarà a produir bons fruits davant de la societat. 
PR: Quina es la percepció que creus que hi ha a la societat del paper exercit per l’Església en relació 
a la pederàstia? 
RM: L’Església es troba en una situació difícil, degut a 
l’allunyament d’aquelles persones a qui estava servint, 
que s’han distanciat de les seves actuacions. 
Tanmateix, crec que tot es superarà amb el temps. 
PR: Correspon a la comunitat cristiana avançar cap a un 
sistema que garanteixi l’autofinançament de l’Església? 
RM: L’autofinançament costarà perquè la gent no és 
solidària amb la situació econòmica que necessita 
l’Església, perquè manca interès en els afers religiosos. 
PR: L’Església, al llarg dels temps, ha rebut un important 
patrimoni arquitectònic, artístic i cultural, que ha hagut de conservar. Què penses dels actuals 
processos d’immatriculació? 
RM: El Patrimoni de l’Església es molt gran. A les autoritats del país els fa molt de goig, i a més 
a més costa de mantenir. Caldria trobar una solució de consens. 
PR: Quina seria la teva recepta per a millorar i fer créixer la vida espiritual a la UPA Pilar-
Magdalena? 
RM: Per millorar la vida espiritual a la UPA, caldria una major implicació de la gent en la vida 
religiosa, cosa que avui en dia costarà molt, degut a la situació del país.  

Hem parlat amb... Ramon Miquel


