
Si no veus bé el Loiola Express, fes clic aquí (o bé entra a www.casalloiola.org) 

 Loiola Express 
  Març 2011 

  

 Aquest mes 

  

Benvolguts/des amics/gues, 
  
El mes de març es presenta amb una gran novetat!!!  

  
La celebració del dia de Sant Ignasi !!!  

  
El 12 de març, dia de la canonització de Sant Ignasi, el Casal estarà de festa!.  

  

  

 
  

  
Dissabte 12 de Març - Com participar-hi? 

  
-      18.00h: Conferència sobre “Sant Ignasi i Barcelona” per Ignasi Vila sj.  

-      19.30h: Celebrarem l’Eucaristia. 
  
A on podrem continuar la festa? 

-      21.30h: Concert Gospel (organitza l’equip Magis Catalunya a l’església de casp). 

  
A més, aquest mes de març hi hauran moltes activitats al Casal. Començarem el mes amb el curs 

de ”Albert Camus, una moral laica exemplar”, la tertúlia amb un testimoni per acostar-nos a la 
cultura armènia, un taller de riuteràpia, un curs de “Experiència i transmissió de la vida interior”, 
els “3 punts de llum” ... i moltes altres coses més que podreu anar veient als suros, a la web, al 

facebook, al Tríptic Casal Loiola. Hi ha de ben interessants i pensades per tu.  
  

Esperem puguis viure aquest mes a fons i t’esperem molt especialment el 12 de març! 
  
Coordinació Casal Loiola 
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 La foto del mes 

  

 
Com bé sabeu durant els mesos de gener i febrer molts grups s'han dedicat a donar una mà de 
pintura als primers pisos del Casal. Aquí teniu una foto ben divertida d'alguns membres de l'Espai 

Ignasià en plena acció. Des d'aquí un gran reconeixement per tots aquells que ho heu fet 
possible! 

  No t'ho pots perdre 

   

 Celebració del “Dimecres de cendra”. 
Dimecres 9 de Març a les 21.00h 
  
Donem el tret de sortida a la Quaresma amb la celebració del dimecres de cendra 

al Casal Loiola. 

  

Tres punts de llum: 3 vides amb vocació de servei 
  
Reflexionar sobre el sentit transcendent de la vida a través de tres 
testimonis que, de diferents maneres, han dedicat les seves vides al servei 

als altres. 
  
15 març: Sr. Xavier Torra -director general de Simon Holding. 
Com  fer compatibles  les lluites i afanys del món empresarial amb la 
vocació de servei als altres? 

22 març: Sr. Jordi Pujol –ex president de la Generalitat de Catalunya. 
Com es prioritza la vocació de servei als altres en el món de la política on 
dominen  la lluita pel poder i la necessitat d’obtenir rèdits electorals? 
  
29 març: Taula rodona  
Com es viuen les contradiccions del món i la pròpia limitació davant les 

inabastables necessitats  d’un món tan complex ? 
  
Sempre a les 21h. 



  

Experiència i transmissió de la vida interior – Ana Alonso. 
Dimecres 23, 30 de Març i 6, 13 d’Abril a les 10.30h 
  
Fer experiència de la vida interior que hi ha dins de nosaltres i descobrir com 

transmetre-ho i ensenyar-ho als fills, néts, alumnes, catecúmens. 

  

Anar al fons,anar a fons: itineraris de la interioritat–

L.Ylla/C.Jalón 

Dimarts 29 de Març i 5, 12,19 d’Abril de 20 a 22h 

  
Una bona manera de preparar la Setmana Santa a fons pot començar anant 
al fons de nosaltres mateixos. Escoltar la vida interior que portem i mirar des 

d’ella. 

  

Pelegrins amb Sant Ignasi  
25 i 26 de Març 
  

Refer les passes de Sant Ignasi de Loiola que de soldat va esdevenir pelegrí. 

La proposta és una vetlla de pregària a la cova de Manresa per l’endemà 
pujar a Montserrat tot exercitant aquesta nova mirada sobre la realitat. Llegir 

més  

Rezando Voy  
  
Nova iniciativa de pregària on-line. Rezando voy, pregàries diàries en mp3. 

Realitzada per la Província de Castella dels Jesuïtes, seguint una idea de 
l’original en anglès. El llançament en castellà serà aquest Dimecres de Cendra. 
Per entrar clickeu a Rezando voy 

  

Més informació trucant al 93 415 64 34 o bé per e-mail a info@casalloiola.org 

  La nostra llibreria ...  
  
Dels llibres que venem al Casal, avui us recomenem el llibre “La Compañía de Jesús en 

Barcelona en el siglo XVI” (Ignasi Vila sj). És un llibre per conèixer l’interés de Sant 
Ignasi per Barcelona i el de Barcelona per Sant Ignasi. Un llibre per conèixer els orígens 

de la Companyia de Jesús a Barcelona. I, un llibre pels amants de la història, i de la 
Companyia de Jesús.  
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 Qui és qui? – Víctor Jordà, músic, post-missa, voluntari del Casal Loiola 

  
Qui ets i a que et dediques?  
Em dic Víctor Jordà, tinc 20 anys i estudio tercer 

d’arquitectura. 
  
Què fas al Casal Loiola? 
Al Casal estic per segon any com a monitor del 
grup de la ESO; a les misses formo part de 

l’equip de músics (toco la bateria) i controlo el 
so; també sóc, juntament amb la Leslie Pastén, 
responsable-coordinador de l’espai post-missa 

(cine-fòrums, debats i altres activitats de lleure 
que fem tots els dissabtes després de la missa, 
a les quals hi esteu tots sempre convidats) i, de 

tant en tant, ajudo en alguna cosa de 
manteniment (fa no gaire vam instal·lar a 

l’entrada unes llums noves, fetes per mi, per 
substituïr les antigues, ja que se’n va trencar 
una). 
  

Que és el que et fa vibrar? 
L’arquitectura, la música, la filosofia, la llum, la mirada dels altres, els gestos… 
  
Un somni pel Casal? 
El meu somni pel Casal, que poc a poc es va aconseguint, és que sigui més obert al barri; que realment la 
gent el conegui i pugui anar-se passant a participar de les activitats que s’organitzen a diari, i acabin fent-

se’l seu; potser fins i tot que hi trobin allò que els faltava en la seva vida i no ho sabien. 
  
Alguna anècdota que t’hagi passat al Casal? 
M’hi ha passat de tot. Coses maques: avui, per exemple, he participat en una missa i aperitiu que han fet 
per celebrar el 50 aniversari de la Miriam Maymó i ha estat molt entranyable; coses una mica més 
surrealistes: un dissabte erem sopant a l’altell, després de missa, les 10-15 persones que ens acostumem a 

quedar i de sobte, del no-res, va aparèixer un home que ens demanava menjar; algú es devia haver deixat 
oberta la porta i, en sentir-nos, va pujar les escales fins on érem; li vam donar un parell de trossos de pizza 

i va marxar.  

  
 Anota a la teva agenda 
  
En el següent enllaç a l’ Agenda del Casal Loiola trobaràs tota la informació respecte al que es va fent dia a 

dia al Casal Loiola. 
  

Serveis permanents dels que pots gaudir...  

  
Eucaristia -   Cada dissabte a les 19.30h - Pensada i preparada pels joves i dirigida a tothom qui vulgui!. 
Tiberiades -  Cada dijous a les 20.30h - Grup de pregària a partir de l’evangeli. 
Acompanyament espiritual – Cal trucar per demanar hora. 
Espai Ignasià – Grups de joves professionals en recerca. 
Universitaris Loiola – Grups per aprofundir en la fe. 
Joves Loiola – Per a nois i noies de ESO i Batxillerat. 
CAPM - Servei de preparació al matrimoni per parelles. 
CVX - Comunitats de vida cristiana per compartir la fe. 
CIM - Esplai per a nens i nenes entre 8 i 14 anys.    
Tornar a Creure – Acompanyament a persones que tornen a la fe. 
  
Espais per a reunir-te amb la teva comunitat. 
Biblioteca i sales per estudiar. 
Lloc de trobada per a celebracions litúrgiques. 

http://www.casalloiola.org/content/agenda


Matins: Dimarts a dijous de 9.30h a 13.30h. 
Tardes: Dilluns a divendres de 17h a 22h.  
             Dissabtes de 17 a 21h. 
  
Per a més informació envieu un mail a: info@casalloiola.org o bé truqueu al 93 415 64 34. 
  

 Casal Loiola - Balmes, 138 - 08008 Barcelona - 93 415 64 34 - info@casalloiola.org 
  
Aquest correu electrònic s'envia des del Casal Loiola. Si vols deixar de rebre'l, contesta'ns amb l'assumpte "Baixa". 
Si coneixes algú que podria estar interessat en rebre el Casal Loiola Digital, reenvia-li. 
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