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

 Loiola Express 
  Abril 2011 

  

 Aquest mes 

  

Benvolguts/des amics/gues, 
  
Vam iniciar la Quaresma amb la celebració del dimecres de cendra. A més, el grup de litúrgia ha 

escollit per aquest temps un lema tan ple de sentit com és el de “recobrareu la vida”. Hem 
començat el curs d’ “Anar a fons, anar al fons” per tal de seguir ajudant-nos en aquest camí que 

ens porta cap a la Pasqua. El proper dimecres celebrarem el sagrament de la penitència, per tal 
d’acostar-nos a la Pasqua amb una vida renovada. Un temps intens pels que volem seguir Jesús. 

     
Esperem puguem viure aquest temps a fons tan a nivell personal com comunitàriament. 
  

T’esperem molt especialment el 6 d’Abril al sagrament de la penitència i el 30 d’Abril per celebrar 
la Pasqua! 

  
Coordinació Casal Loiola 

  
Avís important: el Casal estarà tancat del 18 al 25 d’Abril, ambdós inclosos, per vacances de 
Setmana Santa. Només s’obrirà el dia 19 d’Abril a la gent del curs ”Anar a fons, anar al fons: 

itineraris de la interioritat”. 
   

 La foto del mes 
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Aquest mes hi ha hagut moltes coses significatives al Casal. Aquí trobeu tres fotos dels dos dies 

de celebració del Dia de Sant Ignasi al Casal. La primera, és de l’Eucaristia comunitària tan 
especialment viscuda. La segona és de la conferència tan entranyable que va impartir l’Ignasi Vila 

sj. La següent és d’un dels grups de joves que van venir a passar el matí al Casal, del dia de 
celebració de Sant Ignasi als col.legis, per conèixer una mica més de Sant Ignasi, del P. Arrupe sj i 

del L.Espinal sj. La última foto és un exemple del cicle de conferències “3 punts de llum” del que 
tantes persones han pogut gaudir. (podeu veure les fotos en gran fent clic sobre les imatges) 

  

 No t'ho pots perdre 

   

  

Celebració penitencial de Quaresma 
Dimecres 6 d’Abril a les 21.00h 
  
  

Eucaristia Pasqual 
Dissabte 30 d’Abril a les 19.30h 
  

  

Apunta’t a la Pasqua! 
Del 21 al 24 d’Abril 
  
Diferents opcions per viure la Pasqua: 
  
- Pasqua Jove Claver 2011: APASSIONATS (organitza la pastoral de 
joves dels jesuïtes) 
- Pasqua Familiar a Cantonigrós (organitza CVX Fòrum) de la que 
podeu trobar més informació fent clic aquí  

- Pasqua Familiar a Hostalets de Balenyà (organitza CVX 
Berchmans) tot un clàssic de fa molts anys, més informació aquí 
  
A quina t’apuntes? 

http://www.tskv.cat/
http://www.casalloiola.org/sites/default/files/documents/Pasqua%20Familiar%20-%20CVX%20Forum%20Joves.pdf
http://www.casalloiola.org/sites/default/files/documents/Pasqua%20Familiar%20-%20CVX%20Berchmans.pdf


  

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

Amb Lluís Ylla i Carmen 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. 

  

Riuteràpia al Casal Loiola – Marco Rosales 

Dimarts 5 d’Abril a les 20h 
   

Sessió de riuteràpia amb l’objectiu de disminuir l’estrès i eliminar 
bloquejos emocionals i físics. 
   

T’ esperem! 

  

A tenir en compte també: 
  

Estació d’enllaç 

Divendres 8 d’abril 
  

Les creus d'avui amb el mim i artista Siro Lopez. 
  
  

  

  

  

  

Nous models de comunitat cristiana per a un nou context 

Dissabte 9 d’abril 
  
XIIIè Simposi de la Fundació Claret, Nous models de comunitat cristiana per a un nou context.  
Dissabte 9 d’Abril. Per més información: http://fundacioclaret.org 

  

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

 La nostra llibreria ...  
  
Com sempre, J.I. González Faus és capaç d’interpel.lar-nos des del missatge més radical 
de Jesús. En un món on la desil.lusió, la crítica i la desesperança són el plat de cada dia, 

l’autor reivindica que “un altre món és possible desde el Déu que anuncia Jesús”. Segons 
els evangelis, aquest anunci de Jesús implica, a més de la fe, una conversió que deu ser 
personal i estructural. 
Des del Casal us convidem a llegir aquest llibre per començar aquesta revolució que 
necessitem com Església i com persones que volem seguir a Jesús.     

http://fundacioclaret.org/
mailto:info@casalloiola.org


  

     
  
 Qui és qui? – Núria Reventós, membre de CVX Berchmans i voluntària del Casal Loiola 

  
Qui ets i a que et dediques?  
Em dic Núria Reventós Bassas, tinc 31 anys, professionalment sóc advocada i 
administradora de finques.  
En l’àmbit personal sóc catequista d’infants, adolescents i joves. Amb una participació 

activa en grups de parròquia i en els seus Consells Pastorals així com en el Consell 
Arxiprestal.  
També sóc membre i col.laboro amb l’Hospitalitat de Lourdes i estic en el grup de 
Trobades de Cristianisme i Justícia. 
  
Què fas al Casal Loiola? 
Vaig començar a 4º d’Universitaris Loiola i des de fa uns anys formo part de la 

Comunitat de Berchmans. Actualment sóc membre de la Pastoral de Berchmans. 
També col.laboro amb la catequesi de les eucaristies del dissabte i participo en 

algunes activitats del Casal. 
  
Que és el que et fa vibrar? 
L’esperança de que un món millor és possible i que tots hi estem cridats a posar el nostre granet de sorra.  
Les eines, els espais que ens ofereix el Casal i sobretot les persones que ens hi trobem per compartir amb 
una immensa joia la nostra fe. 
El poder compartir i celebrar l’Eucaristia conjuntament, sentint-nos estimats i sentint-nos Església. Una 
Església viva i acollidora i dels nostres temps. 
  
Un somni pel Casal? 
El Casal m’il.lusiona pel seu compromís amb la realitat creient d’avui. 
El meu somni és que segueixi sent un Casal ple de valors on poguem sentir-nos còmodes per construir el 
Regne de Déu, ser fidels al compromís cristià en el món i crèixer en el coneixement, seguiment de 
l’Evangeli i la pregària. 
Que ens ajudi a viure en comunitat, a assolir reptes importants, a crèixer com a persones i com a creients, 
a ser testimonis del Crist amb les nostres accions de cada dia. 
I mantenir l’esperit de col.laboració i de servei amb una actitud optimista, oberta i alegre. 
  
Alguna anècdota que t’hagi passat al Casal? 
N’hi ha tantes que em costa triar-ne una però puc assegurar que al Casal pots viure l’avui de Déu… i he 
pogut comprovar com diu Antoine De Saint-Exupéry en el Petit Princep: “Aquí tens el meu secret. És molt 
senzill: només s’hi veu bé amb el cor. L’essencial és invisible als ulls.” 

Jo crec que al Casal intentem mirar amb el cor i no pas amb els ulls.  
  

 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. 
  
Avís important: el Casal estarà tancat del 18 al 25 d’Abril, ambdós inclosos, per vacances de Setmana 

Santa. Només s’obrirà el dia 19 d’Abril a la gent del curs ”Anar a fons, anar al fons: itineraris de la 
interioritat”.  
  

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. 

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


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. 
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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