COMUNITATS i GRUPS
Joves Loiola és un espai de vivència i formació de la fe per a joves d’entre 14 i 18
anys en grups de fe, voluntariat i preparació per a la conﬁrmació.
Universitaris Loiola està dirigit a joves entre 18 i 23 anys. Es vol mostrar un Jesús
present a la pròpia vida, treballant-ho en tres dimensions: experiència personal
de la fe, vivència comunitària i implicació social.
Espai Ignasià és una comunitat de joves d’entre 24 i 30 anys per aprofundir,
compar"r, celebrar i viure la fe en comunitat. L’espiritualitat Ignasiana, el discerniment en comunitat, la pregària, la missió i el servei són els seus pilars bàsics.
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CVX Fòrum Joves, laics professionals amb compromís personal i espiritualitat
ignasiana. Senten com a missió comunitària el desenvolupament del Casal Loiola
com a centre de referència per viure la fe a Barcelona.
CVX Berchmans, seglars de diferents condicions amb compromís personal i familiar, espiritualitat ignasiana, fons comú de solidaritat i servei al tercer i quart
món. Compromís compar"t envers els joves.
Congregació mariana - CVX Fòrum adults és una CVX amb compromís personal i
espiritualitat ignasiana. L’Eucaris"a és l’eix central. La fan cada dimecres a les 19h.
CVX La vinya - Galilea, seglars professionals que revisen les seves missions personals des de l’espiritualitat ignasiana, i en camí de concretar el Projecte Apostòlic
Comunitari.
CVX Catalunya és una associació mundial de vocació personal, laica i d’espiritualitat
ignasiana. A través del discerniment, els seus grups s’obren al servei del nostre
món responent a les crides més urgents i universals.

Centrat en l’espiritualitat ignasiana,
“en tot servir i es"mar”
Espai de creixement humà i espiritual
per a la construcció d’una societat més justa
Lloc de trobada de grups i comunitats
per a joves, universitaris i professionals

· Creixement humà i espiritual ·

Projecte de les CVX i
la Companyia de Jesús

· Seminaris, tallers i cursos · Xerrades ·

CPM (Curs de Preparació al Matrimoni i de vida en parella) està pensat per a
aquelles parelles que volen construir un projecte de família.

· Grups i comunitats · Celebracions litúrgiques ·

Companyia de Jesús, també fundadora del CL junt amb les CVX, par"cipa en el
desenvolupament i orientació d’aquest amb els laics. Fan equip amb religioses i
seglars pel servei d’acompanyament espiritual personal i de grups.

INSCRIPCIONS

Tornar a creure ofereix un camí per revitalitzar la fe.
Grup de reﬂexió teològica és un grup per a universitaris.
Galofrins és un grup de revisió de vida de matrimonis. També es troben cada
quinze dies (dilluns) per fer pregària, oberta a tothom. (Pregària Sep"mània)
Grup germanor és un grup d’adults de revisió de la fe que els porta a compromisos
personals i/o comunitaris.
L’Esplai CIM és una associació juvenil que transmet els valors cris"ans als nens/
es d’entre 7 i 17 anys mitjançant ac"vitats lúdiques. (www.esplaicim.org)
El Voluntariat Loiola és una borsa de voluntariat que posa el Casal al servei de
les necessitats socials de Barcelona. (www.casalloiola.org/borsa-de-voluntariat)

Cal formalitzar la inscripció prèviament i fer l’aportació econòmica.
No es deixarà de fer cap ac!vitat per qües!ons econòmiques.
c/Balmes 138 · tlf: 934 156 434 · info@casalloiola.org
www.casalloiola.org
Ma"ns: Dimarts a Dijous de 09.30h a 13.30h
Tardes: Dilluns a Divendres de 17.00h a 22.00h
Dissabtes de 18.00h a 21.00h

Enxartxad és una associació d’amistat i solidaritat amb el Txad (Àfrica). Organitza
camps de treball cada es"u portant a joves voluntaris al país africà.
Volpa promociona la jus#cia mitjançant la formació de voluntaris/es amb interès
en voluntariats de llarga durada a països del Sud. (www.volpa.org)

La Fundació Casal Loiola es reserva el dret de modiﬁcar les dates o els
horaris de qualsevol dels cursos, tallers o xerrades. Se us avisarà d’aquests
canvis sempre i quan hàgiu formalitzat la inscripció.

Loiola Gòspel cor i Twocats pel gòspel (www.twocatspelgospel.com). I també
corals d’an"cs alumnes com la Coral de Casp i la Coral I.C.I.
Casal Arrupe a Sant Cugat del Vallès per estades de grups, amb la ﬁnalitat de
realitzar ac"vitats d’aprofundiment humà i espiritual.
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SERVEIS QUE OFERIM

CREIXEMENT ESPIRITUAL

CREIXEMENT HUMÀ

Acompanyament i Exercicis Espirituals

• Curs de preparació al matrimoni i de vida en parella (CPM). Dilluns

• Grup de pràc"ca de meditació mindfulness amb Olga Almató.

Possibilitat de realitzar altres celebracions litúrgiques

24 d’abril, 1, 8, 15, 22, 29 de maig i 5 de juny de 21.30h a 23.30h. Dirigit

Grup de trobada quinzenal. Els dimarts, 4 i 18 d’abril; 9 i 23 de maig; 6 i

Espais per reunir-te amb el teu grup o comunitat

a parelles que es plantegen l’opció del matrimoni cris"à o bé volen

20 de juny de 19.30h a 20.30h. A través de lectures i meditació guiada.

Espais per fer dinàmiques i tutories (escoles)

sen"r-se acompanyades en els primers passos del projecte de parella.

Espais de pregària

• XERRADA: Reinserció de persones privades de llibertat. Una

Borsa de voluntariat

• Curs-Taller: ENTENDRE LA VIDA CRISTIANA, organitzat pel

solució al problema de les presons amb Mª Elena Alfaro, directora

Biblioteca i sales per estudiar

grup de Consiliaris del Casal Loiola. Dirigit a aquelles persones,

de la Fundació Ared i el tes"moni d’una usuària d’ARED. Dijous 4 de

Punt de venda de la llibreria Claret

a par"r de 23 anys, que par"cipen en la vida del Casal. Formació

maig a les 19.30h. Organitzat conjuntament entre ACAT i Casal Loiola.

que pretén reforçar les bases del nostre coneixement cris"à, per

CELEBRACIONS LITÚRGIQUES

Tots els dissabtes eucaris"a comunitària a les 19.30h

anar construint una visió més actualitzada de la pròpia fe a par-

• XERRADA:

Commemoració dels 500 anys de Mar-

"r d’una metodologia ac"va i par"cipa"va

i amb la possibilitat

% Luter i la Refeorma amb Manuel Cordón, Doc-

d’un assessorament personal: MÒDUL 1: VIURE JESÚS EN CO-

tor en Història. Dijous 11 de maig a les 19.30h.

MUNITAT dissabtes 6, 13, 20 i 27 de maig de 17h a 19h
• Hatha ioga amb Alfons Sequeira. Els dimecres d’11h a 12h ó

Dimecres, celebració de l’eucaris"a a les 19h

Sessió 1 (6 de maig): Estat de la qües"ó. Quines són les preguntes claus a

els dijous de 19.30h a 20.30h.

l’hora de parlar de Jesús, què és el que sabem històricament sobre Jesús...
Sessió 2 (13 de maig): Aquell home extraordinari...és Dèu!! A par"r

• Filosoﬁa amb Tere Iribarren. Els dimecres de 10h a 12h.

d’una meditació sobre la persona de Jesús, veiem els aspectes de
Jesús que és presentat pels evangelis com un home extraordinari.

• Aula oberta d’informà"ca. Els dimarts, de 10h a 11:30h ó

Sessió 3 (20 de maig) Ha ressuscitat! La presència de Déu, ara i aquí,

dimecres de 9.30h a 11h. Espai on poder aclarir dubtes i ampliar

transformadora de la nostra existència. Què és el que caracteritza el mis-

coneixements oﬁmà"cs i de navegació per internet.

teri de la mort i la Resurrecció del Senyor? Què incorpora a la nostra fe?
Sessió 4 (27 de maig) La pregària de Jesús Acostarnos a la pregària que Jesús feia per tal d’ensenyar-nos,
com a comunitat, a aprofundir en la nostra pregària.

• Pregària Tiberíades/Sep"mània. Quinzenalment els dilluns de 20h
a 21h a l’oratori del 4t pis. Espai obert per compar"r la pregària
dominical centrada en el silenci i la interiorització.

• Loiola’s Sound amb Paula Sánchez. Els dimecres, de 19h a
21h. Grup heterogeni, sense necessitat de coneixements previs.
Canten, ballen, riuen, aprenen i senten al ritme de la música.

