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AVUI PARLEM DE...

500 ANYS DE SANT IGNASI
A MONTSERRAT I MANRESA
Daniel Pinya i Batllevell

Iñigo López de Loyola va néixer el 23 d’octubre
de 1491 al castell de Loyola del municipi d’Azpeitia de l’actual Guipuzcoa. Era el més petit de tretze germans i la seva mare va morir poc desprès
del seu naixement. Quan ell de més gran va anar
a la universitat de Salamanca va castellanitzar el
seu nom i es va dir Ignacio i en llatí Inactius.

Als 18 anys va començar la seva carrera militar,
com era l’ideal dels joves de casa noble d’aquella època, i va entrar al servei del duc de Nàjera
virrei de Navarra, participant a moltes batalles,
però el mes de maig de 1521 lluitant contra
l’exèrcit francès en el setge de Pamplona una
canonada li va destrossar la cama dreta.

Va ser portat a la casa pairal de Loyola i en una
època en que no hi havia anestèsies va suportar
dues dolorosíssimes intervencions, ja que desprès de la primera els ossos no havien quedat
ben alineats, i li sortia un os que per a un cavaller
militar no quedava estètic i va voler una segona
intervenció de correcció, encara més dolorosa
que la primera.
Durant la convalescència, per cobrir les hores
d’avorriment, Ignasi somniava amb històries
militars del Cid, els cavallers de Camelot, o la
Cançó de Roland, i com que aquests llibres no
hi eren al castell, la seva cunyada Margarita d’
Araoz, muller del seu germà gran, li va donar per
llegir la “Vida de Crist” i vides de sants.
En l’autobiografia que Ignasi, ja gran, a instàncies dels seus companys jesuïtes va dictar al seu
secretari i que en va fer la traducció catalana el
P. Josep Mª Rambla S. J. (El Pelegrí, Ed. Claret
1991), diu ell mateix “que mentre llegia la vida de
Nostre Senyor i dels sants, s’aturava a pensar
tot raonant amb si mateix: Sant Domènec va fer
això, doncs jo també haig de fer-ho. Sant Francesc va fer això, doncs jo també haig de fer-ho.”

Un cop recuperat va decidir peregrinar a Terra
Santa per venerar els llocs per on havia caminat
i havia estat crucificat Jesús, i així a dalt d’una
mula emprengué camí cap al port de Barcelona
per embarcar, però amb la intenció de passar
abans pel monestir de Santa Maria de Montserrat.
En un poble abans de pujar a la muntanya va
comprar un vestit de tela de sac, amb el que
pensava peregrinar a Terra Santa i en arribar a
Montserrat la vigília de la festa de Nostra Senyora, el 25 de març de 1522, va vetllar tota la nit les
armes davant l’altar de Santa Maria, i desprès
d’una llarga confessió general deixà al peu de
l’altar les seves armes de militar es despullà de
la vestimenta, que va donar a un pobre, i es vestí
amb la roba de sac.
Passà tres dies a Montserrat on segurament va
conèixer l’abat García de Cisneros, gran reformador del monestir i de la comunitat i autor del
llibre “Exercitatori de la vida espiritual” que segurament el va inspirar pels seus “Exercicis Espirituals” que escriuria a Manresa.
En baixar de la muntanya, va haver de fer a Manresa una estada d’onze mesos, molt més llarga
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del que en principi pensava perquè a Barcelona
no deixaven entrar els foresters per causa de
una epidèmia de pesta. Es va instal·lar en una
balma o cova, on dejunava i vivia pobrament i
fent tasques a l’hospital a canvi de manutenció,
dedicant moltes hores al dia a fer oració.

Durant aquesta estada a Manresa Ignasi va viure
una ferma experiència espiritual que seria l’origen d’una sèrie d’indicacions metodològiques,
reflexions i meditacions sobre fets i paràboles de
l’evangeli per aplicar a la pròpia vida, els famosos exercicis espirituals, que anys més tard, ja a
Roma, aniria donant la forma en que actualment
són coneguts arreu del món.
Quan les circumstàncies ho permeteren passà
per Barcelona i s’embarcà cap a Terra Santa,
on durant quatre setmanes visità tots els llocs
sants i s’hi volia quedar per sempre a Jerusalem,
però el provincial dels franciscans no li permeté i de retorn es quedà dos anys a Barcelona
on anava a classe del que en deien gramàtica
i demanava almoina a la porta de Santa Maria
del Mar, que desprès repartia entre els pobres,
però els mateixos mestres li van aconsellar que
per poder predicar havia de fer estudis superiors
de teologia i va anar a Alcalà, Salamanca i més
tard a París.
L’historiador P. Ignasi Casanovas S. en el seu
llibre “Ignacio de Loyola, Ed. Balmes 1944) diu:
“Jo tinc per cosa impossible que sant Ignasi, el
temps que va ser a Manresa i a Barcelona no es
llancés a parlar bé o malament la llengua catalana, que era l’única popular...A Manresa en ser-hi
deu mesos, tenint sempre comunicació espiritual amb la gent més humil. A Barcelona dos
anys seguits, anant a estudi amb la mainada i
procurant fer bé a tothom”

A la universitat de Paris on va arribar l’any 1528
és on va reunir el grup de companys que varen
fundar la Companyia de Jesús.
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CULTES

INFORMACIÓ A LA COMUNITAT

DIUMENGE V DE QUARESMA. Missa de vigília, dissabte a les 8 del vespre. Diumenge, missa
a 2/4 de 10 del matí, 11 en castellà, 12 del migdia i 8 del vespre.

REFLEXIÓ DE LA PARAULA. Dilluns dia 4, a
les 7 de la tarda, trobada del grup Sant Mateu,
i el mateix dia a les 8 del vespre, del grup Sant
Marc. Dimarts dia 5, a 2/4 de 8 del vespre, trobada del grup Sant Joan.

HORARI DE LA MISSA ELS DIES FEINERS.
Cada dia a les 8 del vespre.
PREGÀRIA AMB CANTS DE TAIZÉ. Cada dimecres a 2/4 de 9 del vespre, al presbiteri.
PREGÀRIA FAMILIAR AMB ELS MÉS MENUTS (0-7). Cada tercer dissabte de mes, a 2/4
de 6 de la tarda, pregària familiar amb els més
petits.

JUSTÍCIA I PAU. Dilluns dia 4, a les 8 del vespre, reunió d’aquesta comissió.
ECONOMIA. Reunió dimarts dia 5, a les 6 de la
tarda.
PREGÀRIA PER LA PAU AMB CANTS DE
TAIZÉ. Dimecres dia 6 d’abril, a 2/4 de 9 del
vespre, Pregària per la Pau a la parròquia de la
Puríssima.
CELEBRACIÓ DEL PERDÓ. Dijous dia 8 d’abril,
a 2/4 de 8 del vespre.
MISSA FAMILIAR DE RAMS. Dissabte dia 9,
d’abril a 2/4 de 7 del vespre, missa familiar amb
pares i infants de la catequesi.
PELEGRINATGE A SANTIAGO DE COMPOSTEL·LA. Totes les persones interessades han de
fer la inscripció abans de Setmana Santa.
COL·LABORA AMB L’EMERGÈNCIA D’UCRAÏNA. Càritas Diocesana ha obert diferents
comptes; un per ajudar als refugiats que arriben
d’Ucraïna. També, si ho preferiu podeu fer un Bizum al 33432. El número de compte en aquest
cas és de Fiare (banca ètica) ES05 1550 0001
2800 0193 5626. Per ajuda internacional podeu
fer un Bizum al 00089 o bé un ingrés al número
de compte de La Caixa ES31 2100 5731 7502
0026 6218 o al compte del Banc Santander
ES88 0049 6791 7121 1600 9428.

Jo 8,1-11

Aquell de vosaltres
que no tingui cap pecat
que comenci a tirar pedres.

SEMINARI. En la col·lecta del dia del seminari
es recolliren 1.357,96€.
DIUMENGE DE RAMS. Hi haurà benedicció
dels rams a totes les misses.
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