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Aquest mes
Benvolguts/des amics/gues,
El mes de gener ha tornat a estar ple de vida al Casal gràcies a cada un@ de vosaltres. Els
diferents grups s’han anat reunint per compartir vida, hem gaudit de l’Estació d’Enllaç, la coral
Gospel cantant, el bisbe Taltavull va ser entre nosaltres, alguns voluntaris han continuat pintant,
... i es confirmen uns 60 nois/es de Casp, Sant Ignasi i altres col.legis!! Moltes Felicitats!!
A més, aquest mes de febrer s’inicien al Casal les activitats del segon trimestre.
Les podeu trobar totes al Tríptic Casal Loiola. Hi ha de ben interessants i pensades per tu.
Esperem puguis gaudir-les a fons!
La foto del mes

Aquestes dues fotos són del recés al Centre Borja (Sant Cugat) que van realitzar els confirmants el
cap de setmana abans de la confirmació.
No t'ho pots perdre
Educació de la interioritat (per professors) – Lluís Ylla i Ana Alonso.
Dimarts 22 de Febrer, 1, 8 i 15 de Març a les 17h.

Ajudar a créixer interiorment i conèixer eines per ajudar els alumnes a descobrir
la riquesa de la seva vida interior.

No tenim altre temps! – J.M. Rambla sj i Santi Torres sj
Dijous 10, 17 i 24 de Febrer de 21.30 a 23.30h
Es tractarà d’analitzar les circumstàncies que marquen el seguiment del Crist en
el món actual; quins són els reptes que hem d’afrontar i on hem de cercar
respostes pràctiques.

Pregària Interconfessional de Taizé
El divendres dia 18 de febrer del 2011, la comunitat d'Espai
Ignasià juntament amb la comunitat cristiana de l'escola Sant Ignasi- Sarrià us
convida a compartir una pregària de Taizé amb 2 comunitats més: una
comunitat evangelista i una comunitat catòlica amb tradicions alemanyes. La
pregària començarà a les 20:30h i acabarà amb un sopar per fer caliu i conèixer la gent que hi
participa amb l'objectiu de fer una sola COMUNITAT.

Reunió per a joves interessats en el Magis 2011
Dijous 3 de Febrer a les 21.30h
Una proposta per a joves de 18 a 30 anys per viure les jornades
Mundials de la Joventut el proper mes d’agost, des de l'espiritualitat ignasiana. Una experiència única i
irrepetible.
Fes click aquí per a llegir més informació de la convocatòria de la reunió.

Serveix Déu pel món d’avui? – Tere Iribarren rscj
Dimecres de 10.30 a 12.00h del 2 de Febrer al 9 de Març.

Repensar i renovar la imatge que tenim de Déu. Trencar esquemes entenent que la fe és quelcom viu que va
configurant-se i formulant-se de diferent manera, i revisar actituds per a una millor comprensió i transmissió de
la fe.

Tertúlies d’Actualitat - Lluís Flaquer
Dimarts a les 12h. Inici el 8 de Febrer.

Espai de tertúlia sobre els temes i notícies més actuals. A través del debat i la recerca d’informació s’intentarà
entendre què és el que passa al món.

Tertúlies “Acostant Cultures” – MigraStudium (coordina Núria Villalonga).
Dijous a les 20h. Dies: 3 de Febrer i 7 d’Abril.

Escoltant el testimoni d’altres cultures, de convidats que ara viuen a Barcelona, proposem un acostament de
cultures i realitats diferents.

Musicoteràpia – Concepció Domingo
Dimarts 1, 8, 15 i 22 de Febrer de 10 a 11h.

Descobrir i experimentar una altra manera de transmetre informació, sensacions i sentiments, a través de la
música, els sons i molt poques paraules.

Aula oberta d’informàtica – Maria Fierro
Dimarts a les 10h. Inici 1 de Febrer.

Espai amb la possibilitat de poder anar aclarint dubtes i ampliant els coneixements informàtics i d’internet.
Més informació trucant al 93 415 64 34 o bé per e-mail a info@casalloiola.org

La nostra llibreria ...
Us recordem que podeu adquirir llibres amb descompte a la llibreria
de l’entrada del Casal o encarregar els que necessiteu per vosaltres o
pel vostre grup.

Qui és qui? – Jesús Renau, jesuita i consiliari del Casal Loiola
Qui ets i a què el dediques?
Soc barceloní, jesuïta, prevere, estic a la millor edat de la vida que
és la que vius, em dedico externament a moltes coses, posant-hi
bona voluntat, i interiorment la meva dedicació és a Déu, que és
l’amor de la meva vida.
Què fas al Casal Loiola?
Intento fer de consiliari, formo part del Consell del Casal com a
representant de la Companyia de Jesús, faig d’assistent eclesiàstic
de la CVX La Vinya i acompanyo espiritualment a vàries persones.
Que és el que et fa vibrar?
Tinc moltes vibracions, a cops sembla una campana que no para. La més important és la fascinació per
Jesús i el Déu que en Ell es revela, aquesta vibració dona la clau del pentagrama de les altres, que són: les
persones, la justícia social, la cultura, el país...etc.
Un somni pel Casal?
El que ara estem vivint en el Casal ha estat un somni durant anys i avui és vida real. Per tant, tinc molta
certesa i confiança que anirà seguint i ens anirà sorprenent. Casal de portes obertes, taller de contínues
iniciatives, àmbits de formació i contemplació, complicitat amb els joves i amb el tercer i quart món,
espiritualitat ignasiana, bon humor permanent, humilitat i engrescament incombustibles.... i sempre tot,
gràcies a Ell.
Alguna anècdota que t’hagi passat al Casal?
Moltes i variades. En general: la possibilitat de conèixer persones compromeses amb la seva vocació. En
particular: un dia en el que vaig llegir, en una informació de la situació econòmica, que un any – no fa
gaire - els comptes finals d’entrades i sortides es corresponien.

Anota a la teva agenda

(per falta d’espai a l’agenda només apareixen activitats destacades del mes i d’interès i obertes per a tothom)

Febrer

1a setmana

01/02/11 - a les 10.00h – Aula Oberta d’Informàtica. Inici de Trimestre (De l’1 de febrer al 22 de març,
els dimecres)
- a les 10.00h – Musicoteràpia amb Concepció Domingo (els dimecres: 1, 8, 15 i 22 de febrer)
02/02/11 - a les 10.30h – Serveix Déu pel món d’avui? Amb Tere Iribarren rscj (Del 2 de febrer al 9 de
març, els dimecres)

- a les 11.30h – El teu temps amb Música. Inici del 2n Trimestre
- a les 11.00h – IOGA. Inici del 2n trimestre Matins
- a les 19.30h – Dansa Contemplativa
- a les 20.00h – Missa de la Candelera
03/02/11 - a les 10.30h – Taller d’Oració i Vida amb Dolors Pujol rscj (Del 3 de febrer al 26 de maig, els
dijous)
- a les 11.00h – Introducció a la Filosofia. Inici del 2n Trimestre
- a les 20.00h – Tertúlies Acostant Cultures amb MigraStudium
- a les 20.00h – IOGA. Inici del 2n trimestre Tardes
04/02/11 - a les 19.00h – Flash Mobs / Happenings (4, 11 i 18 de Febrer)
05/02/11 - a les 17.00h – Esplai CIM
- a les 18.00h – Inici de classes de guitarra clàssica i moderna (dissabtes)

2a setmana

07/02/11 - a les 21.30h – Inici del CPM
08/02/11 - a les 12.00h – Tertúlies d’Actualitat amb Lluís Flaquer
- a les 20.00h – Risoteràpia
09/02/11 - a les 19.00h – Meditació Transcendental amb Enric Seguí sj
- a les 19.15h – Inici de classes de guitarra clàssica i moderna (dimecres)
- a les 21.00h – Catecumenat Família
10/02/11 - a les 21.30h – No tenim altre temps! Amb J.M. Rambla i Santi Torres
12/02/11 - a les 17.00h – Esplai CIM

3a setmana

15/02/11 - a les 21.00h – 3 punts de llum: 3 vides amb vocació de servei: política, social i empresarial
16/02/11 - a les 21.00h – Catecumenat Matrimoni
17/02/11 - a les 21.00h – Taller sobre família i espiritualitat ignasiana (1a sessió)
- a les 21.30h – No tenim altre temps! Amb J.M. Rambla i Santi Torres
18/02/11 - a les 20.30h – Pregària Interconfessional Taizé
19/02/11 - a les 17.00h – Esplai CIM
- a les 21.00h – Tertúlies sobre el transcendent

4a setmana

22/02/11 - a les 17.00h – Educació de l’interioritat (22 de febrer; 1, 8 i 15 de Març, els dimarts)
24/02/11 - a les 21.30h – No tenim altre temps! Amb J.M. Rambla i Santi Torres

Març

1a setmana

01/03/11 - a les 11.00h – Albert Camús, una moral laica exemplar per Antoni Blanch, sj (De l’1 al 22 de
Març, els dimarts)
02/03/11 - a les 19.30h – Dansa Contemplativa
05/03/11 - a les 11.00h – Eucaristia Manresanet

2a setmana

08/03/11 - a les 12.00h – Tertúlies d’Actualitat amb Lluís Flaquer
- a les 20.00h - Risoteràpia
- a les 21.00h – 3 punts de llum: 3 vides amb vocació de servei: política, social i empresarial
09/03/11 - a les 21.00h – Catecumenat Família
- a les 21.00h – DIMECRES de CENDRA

3a setmana

16/03/11 - a les 19.00h – Meditació Transcendental amb Enric Seguí sj
- a les 21.00h – Catecumenat Matrimoni
17/03/11 - a les 21.00h – Taller sobre família i espiritualitat ignasiana (2a sessió)
18/03/11 - a les 19.00h – SKANEJA’T
19/03/11 - a les 17.00h – Esplai CIM

4a setmana

22/03/11 - a les 21.00h – 3 punts de llum: 3 vides amb vocació de servei: política, social i empresarial

23/03/11 - a les 10.30h – Experiència i transmissió de la vida interior (23, 30 de març; 6 i 13 d’Abril; els
dimecres)

5a setmana

29/03/11 - a les 20.00h – Anar al fons: Itineraris de la interioritat amb Ll. Ylla / C. Jalón (29 de març,; 5,
12, 19 d’Abril, els dimarts)
L’OASI A LA CIUTAT ÉS CADA DIA DE 19h a 21h (a l’Oratori del 2n pis)

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.
IOGA – Nous llenguatges d’espiritualitat al Casal.
Espais per a reunir-te amb la teva comunitat.
Biblioteca i sales per estudiar.
Lloc de trobada per a celebracions.
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.

