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Aquest mes
Benvolguts/des,
Molt bona Pasqua a tothom!
Tornem de Setmana Santa ben renovats amb ganes d’emprendre la recta final del curs.
Us oferim en aquest Loiola Express moltes novetats per a poder portar de la millor manera
la vivencia de la Resurrecció al dia a dia.
No deixeu de venir a l'eucaristia de Pasqua d'aquest diumenge 11 d'Abril a les 12h
on compartirem les experiències viscudes durant la Setmana Santa per tots els grups i comunitats.
Ens veiem pel Casal!

La foto del mes

Aquí teniu una fotografia de la celebració dels 20 anys del Casal el 6 de Març passat. Va ser un moment festiu
inoblidable amb la participació de gairebé 500 persones, amb membres antics i actuals del Casal i presidida pel pare
provincial Lluís Magriñà i conciliaris de la casa. Es va viure fortament l’esperit de comunitat que caracteritza el nostre
espai.

No t'ho pots perdre
Risoteràpia al Casal Loiola
Dimarts 13 d’Abril a les 19.30h
Comencem al Casal sessions mensuals de risoteràpia amb l’objectiu de disminuir
l’estrès i eliminar bloquejos emocionals i físics.
Sessions independents conduides per Marco Rosales.

Obert a tothom. Aportació voluntària
Les properes sessions seran el dies 11 de Maig i 8 de Juny. Us hi esperem!

Pregàries de Taizé
Tots els divendres de Pasqua a les 20.30h
Un grup d’Universitaris engega aquesta fantàstica proposta de pregàries a l’estil
de Taizé per a tots els divendres del temps de Pasqua.
L’estona començarà a les 20.30h amb un berenar/sopar i continuarà amb una
pregària de 21.15h fins a les 22.00h.
Dirigit principalment a universitaris i joves professionals està obert a tothom.
No et perdis la millor iniciativa per a continuar celebrant la Pasqua.

Nous cursos pels matins
A partir del dimarts 13 d’Abril
Comencem nous cursos pels matins aquest trimestre. Com sempre amb una
proposta variada per a tots els gustos.
Tots els dimarts, dimecres i dijous al matí podeu venir al Casal a l’Aula oberta
d’informàtica, a realitzar el curs d’Introducció a la Filosofia o bé a Expressió
artística entre d’altres.
No deixeu passar l’oportunitat i feu-ho arribar a tothom que li pugui interessar. Podreu trobar més informació
fent clic aquí.
Cal inscripció previa trucant al 93 415 64 34 o bé enviant un mail a info@casalloiola.org

Celebració de Pasqua - Diumenge 11 d'Abril a les 12h
Aquest diumenge 11 d'Abril a les 12h tindrem la celebració de la Pasqua al Casal
Loiola. Tots els grups i comunitats estem convocats per compartir com hem viscut la
Setmana Santa festivament. Tindrem després un petit aperitiu.

Eucaristia + cants Gospel - Dissabte 24 Abril a les 19.30h
I no us podeu perdre l'eucaristia que celebrarem el dia 24 d'Abril amb la coral de Gospel de la comunitat
cristiana del Clot. Tot un esdeveniment emmarcat dins la celebració dels 20 anys del Casal. Veniu-hi tots!

Anota a la teva agenda

(per falta d’espai a l’agenda només apareixeran algunes activitats destacades i obertes a tothom, pot consultar
l’agenda completa al web fent clic aquí)
Abril

1a setmana
01/04/10 al 04/04/10 – PASQUA JOVE a RAÏMAT
01/04/10 al 04/04/10 – PASQUA FÒRUM JOVES a TREMP
01/04/10 al 04/04/10 – PASQUA BERCHMANS HOSTALETS DE BALENYÀ

2a setmana
06/04/10
07/04/10
07/04/10
08/04/10
10/04/10

- a les 21.30h – Màster Mystik
- a les 19.00h – Relaxament Psicosomàtic
- a les 21.30h – CPM (Curs de Preparació al Matrimoni – Inici 2a Tanda)
- a les 19.00h – 2a Sessió APROPAR
- a les 10.00h – VOLPA
- a les 17.00h – Esplai CIM
11/04/10 - a les 12.00h – CELEBRACIÓ DE LA PASQUA + MANRESANET

3a setmana

13/04/10 - a les 10.00h – Inici del 3r trimestre “Entendre’s amb els ordinadors”

13/04/10
13/04/10
13/04/10
14/04/10
15/04/10
15/04/10

4a setmana

-a
-a
-a
-a
-a
-a

les
les
les
les
les
les

12.00h
19.30h
19.30h
12.00h
11.00h
21.00h

– Inici del 3r trimestre “Aula Oberta d’Informàtica”
– Inici del 3r trimestre “Expressió Artística” (Dimarts i Dijous)
– Risoteràpia amb Marco Rosales
– Inici del 3r trimestre “Dimecres Musicals”
– Inici del 3r trimestre “Introducció a la Filososfia II”
– Tupper Mystik

19/04/10 - a les 21.00h – Catecumenat Matrimoni i Família
20/04/10 - a les 20.00h – Formació Permanent T.A.C
- a les 21.00h – Grup de Teatre al CASAL LOIOLA
- a les 21.30h – Màster Mystik
22/04/10 - a les 20.00h – 3a Sessió APROPAR
24/04/10 - a les 10.00h – VOLPA
- a les 10.00h – Voluntariat ESO
- a les 17.00h – Esplai CIM
- a les 19.30h – Missa Casal amb Concert Gospel
29/04/10 - a les 19.30h – Dansa Contemplativa
Maig

2a setmana
04/05/10 - a les 21.00h – Grup de Teatre al CASAL LOIOLA
- a les 21.30h – Màster Mystik
05/05/10 - a les 19.00h – Relaxament Psicosomàtic amb Enric Seguí, sj
06/05/10 - a les 20.00h – TAULA RODONA amb APROPAR, VOLPA i ENXARTXAD sobre el Turisme
Solidari
08/05/10 - a les 17.00h – Esplai CIM – Trobada MCEC
09/05/10 - a les 11.00h – Eucaristia MANRESANET

3a setmana

11/05/10 - a les 19.30h – Risoteràpia amb Marco Rosales
13/05/10 - a les 21.30h – Tupper Mystik
15/05/10 - a les 10.00h – VOLPA

4a setmana

18/05/10 - a les 20.00h – Formació Permanent T.A.C
- a les 21.00h – Grup de Teatre al CASAL LOIOLA
- a les 21.30h – Màster Mystik
20/05/10 - a les 21.00h – Vetlla Pentecosta T.A.C
22/05/10 - a les 10.00h – VOLPA

5a setmana

23/05/10 – Tot el dia – Celebració de la 2a Pasqua (El CASAL romandrà tancat)
27/05/10 - a les 19.30h – Dansa Contemplativa
29/05/10 - a les 17.00h – Esplai CIM

6a setmana

31/05/10 - a les 21.00h – ”De la Universitat al món del treball” amb Mireia Poch

La nostra llibreria.... una història de tornada a casa – “El retorn del fill pròdig” – Henri
Nowen
Acabem de viure uns dies intensos de Pasqua, tot deixant-nos tocar per l’experiència del sofriment de Déu i els
homes que es transforma en vida nova! En la història de Jesús el perdó recobra un sentit que
pels humans no és lògic: “ Senyor, perdona’ls perquè no saben el que fan”. Què vol dir perdonar a
aquells que t’estan matant conscientment i de manera injusta?
Henri Nouwen ens regala la seva experiència espiritual i sobre el perdó a través de
l’obra de Rembrandt “El retorn del fill pròdig”. En paraules de l’autor aquesta pintura: “posà
en moviment una llarga aventura espiritual que em dugué a una nova comprensió de la meva
vocació i em proveí de nova força per a viure-la” . Us convidem a llegir-lo perquè és un llibre
d’aquells que no et deixen indiferent.
Us recordem que aquest llibre com d’altres els podeu adquirir a la llibreria de l’entrada del Casal o
encarregar els que necessiteu per a vosaltres o el vostre grup a secretaria.

Qui és qui? – Anna Ortín, membre dels UL i professora d'Introducció a la filosofia als matins del

Casal

Qui ets i a que et dediques?
Sóc l’Anna Ortín, tinc 23 anys i ja en fa 5 des que vaig sortir de Lleida per
estudiar a Barcelona la carrera que m’apassionava: filosofia. Ara, amb la
llicenciatura acabada, batallo amb un màster que m’obrirà les portes del
doctorat en els propers anys. Penso plena de dubtes possibles temes per la
meva tesi, busco alguna idea que em mogui des de dins, que no sigui només
una investigació freda. Però sé que tot això, en el fons, no respon a la
pregunta “qui sóc?” Potser les meves vivències al Casal poden contestar més
autènticament...
Què fas al Casal Loiola?
D’entrada, moltes coses! Estic a cinquè d’Universitaris Loiola, on cada dimecres al vespre trobo un espai per
compartir la fe i la vida envoltada d’un grup d’amics que estimo i admiro. A més, aquest any he començat a
col·laborar als matins del Casal impartint un curs d’Introducció a la filosofia que està tenint un èxit inesperat! Tinc
unes alumnes excel·lents, amb moltes ganes d’aprendre i amb una simpatia desbordant. Potser no ho saben, però
espero amb impaciència que arribi el dijous per gaudir amb elles tot parlant d’ Aristòtil, de Descartes, o del que
vulguin. En definitiva, al Casal aprenc, prego, em diverteixo, comparteixo i, sobretot, el que faig és créixer. Més aviat
és el Casal el que ha fet molt per mi.
Que és el que et fa vibrar?
Em fan vibrar les persones que he conegut aquests anys al Casal. Veure en primera persona allò de “en tot servir i
estimar” fa que vulgui ser millor, que vulgui viure plenament. Em fa vibrar la fe viscuda intensament i en llibertat.
També passar una bona estona, ja sigui de reflexió, de pregària o d’esbarjo, amb els universitaris Loiola, em carrega
d’energia per tota la setmana. Tot això em fa vibrar perquè m’orienta i em dóna forces per seguir l’Evangeli
activament.
Un somni pel Casal?
Que sempre sigui ple de persones, joves i grans, amb ganes d’actuar i de pensar, amb ganes de prendre’s la vida
profundament. Que segueixi sent una plataforma de solidaritat. I que gràcies a tots i totes sigui cada cop més, un
oasi enmig de la ciutat al que poder recórrer quan es té set de tantes coses...
Alguna anècdota que t’hagi passat al Casal
Fa un temps, després d’un sopar d’universitaris Loiola, em vaig deixar la càmera de fotos a l’altell. Quin ensurt! Amb
poques esperances, després de la quantitat de gent i de xivarri que hi havia hagut la nit anterior, vaig trucar al Casal
preguntant pel meu objecte perdut. La meva sorpresa va ser que allí estava, intacta, a l’altell, amb unes quantes
fotos de més que la gent havia fet veient allí la càmera oblidada. Una anècdota que et fa adonar de la qualitat
humana del Casal. Gràcies!

Serveis permanents dels que pots gaudir...
Missa del Casal - cada dissabte a les 19.30 h - pensada i preparada pels joves i oberta a tothom qui hi vulgui venir!
Silenci - cada dijous a les 19.30 h - grup de pregària amb silenci, música i lectura bíblica.
Tiberiades - cada dijous a les 20.30 h - 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 litúrgiques
matins: dimarts a dijous de 9.30h a 13.30h
tardes: dilluns a dissabte de 17h a 22h

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.

