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Sant. En tot estimar i servir
Després de la forta experiència a Manresa, Íñigo pelegrina a Jerusalem. Quan torna a Espanya decideix estudiar, primer a Barcelona
i després a Alcalá i Salamanca, mentre segueix amb la seva vida
de pobresa, predicant i acompanyant espiritualment nombroses persones que acudeixen a ell. Comença a reunir un grup d’amics amb
la mateixa missió, però aviat té problemes amb la Inquisició, que li
prohibeix predicar i “ajudar les ànimes”, de manera que continuarà
els estudis a París. Els seus Exercicis són qüestionats en diverses
ocasions, acusant-lo de defensar la causa dels “il·luminats”. A París
aconseguirà centrar-se més en els estudis i reunirà “amics en el Senyor” que compartiran el seu projecte: Pierre Favre, Francesc Xavier,
Diego Laínez, Alfonso Salmerón, Bobadilla i Simao Rodrigues. Per
quins camins els portarà Déu? Uneix dates i esdeveniments per tal
d’ordenar la resta de la història:
1534		

El papa Pau III aprova els Exercicis

1535

Mor als 65 anys a Roma

1537

Torna a la seva terra natal per problemes de salut

1537

Decideixen anomenar-se “Companyia de Jesús”

1540

Pau III aprova el nou orde religiós

1548

Vots de pobresa i castedat a la capella de Montmartre

1556

Visió de Déu Pare i Jesús a la capella La Storta:
“Vull que prenguis aquest com a servidor”

Mai no hem d’oblidar la centralitat de Crist per a cadascun de
nosaltres i per a tota la Companyia, a la qual sant Ignasi va
voler precisament anomenar “de Jesús” per tal d’indicar el punt
de referència. I això ens porta a nosaltres, jesuïtes, i a tota la
Companyia, a estar “descentrats”, a tenir al davant el “Crist
sempre més gran”... A la centralitat de Crist li correspon també
la centralitat de l’Església: són dos focs que no es poden separar, jo no puc seguir Crist més que en l’Església i amb l’Església.

Hasta el último
hombre

Ignacio de
Loyola

Lo que de
verdad importa

Orde religiós fundat per sant Ignasi que desenvolupa activitats espirituals, socials i educatives arreu del món. També anomenats jesuïtes, són homes de frontera, disposats a estar en aquells llocs on hi
ha situacions d’injustícia, seguint l’espiritualitat ignasiana. Actualment la Companyia de Jesús té uns 18 000 membres i és present en
127 països dels cinc continents. El papa Francesc és també jesuïta.
“És difícil descriure com és la vida d’un jesuïta, perquè cadascuna és
diferent. Hi ha qui estudia o ensenya, qui treballa amb immigrants o
amb pobres, qui treballa en una oficina o qui té un treball pastoral
diferent. No hi ha un model de jesuïta, sinó que cadascú posa a disposició els talents que ha rebut”. (Antonio Spadaro, S.J.).
Esbrina: Qui és actualment el seu Superior General? ___________

La vida
d’en Carbassó

Ovejas y lobos
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http://www.pastoraldejuventud.es/
semanadecineespiritual/

Gimnàstica espiritual
Els Exercicis sorgeixen bàsicament de les experiències mateixes
d’Ignasi. Guiat per Déu, que el tracta com un mestre d’escola a un
nen, aprèn a reconèixer els diferents esperits, impulsos i enganys
que hi ha en el seu interior, com també a distingir la seva voluntat. De
la seva experiència a Manresa en traurà una extraordinària facilitat
per a aconsellar els altres sobre la seva vida i sobre Déu: el discerniment d’esperits, que perfeccionarà a París, tot convertint-se en el
guia espiritual de molts. Ignasi ajuda les persones a deixar-se guiar
per Déu, en un pelegrinatge interior que els porta a reconèixer-se
veritablement pobres, però estimats per Ell. Com saber quina és la
voluntat de Déu, com se segueix el bon camí? Tot el que ens proporciona pau, alegria i felicitat duradora ve de Déu; en canvi, quan les
alegries són efímeres, la nostra vida s’estanca, ens tanquem en nosaltres mateixos i ens separem del Creador. Milions de persones de
diferents cultures i èpoques han utilitzat els Exercicis com a guia de
discerniment espiritual per a conèixer la voluntat de Déu, apartant el
que els destrueix i els tanca en si mateixos. Quins altres textos va escriure Ignasi? _______________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

Ignacio de
Loyola
Paolo Dy, 2016

Sinopsi

Fes tu el mateix
Els jesuïtes treballen especialment en la promoció de la justícia, en
permanent diàleg cultural i interreligiós. El seu servei d’ajuda a refugiats (JRS) atén almenys mig milió de persones en 57 països. A
Espanya, el programa d’acollida BAOBAB de l’ONG jesuïta Pobles
Units ha complert deu anys. En què consisteix aquest programa? __
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
Tria una d’aquestes ONG jesuïtes i fes una exposició sobre la seva
tasca per tal de presentar-la als companys:
ENTRECULTURES, ALBOAN, POBLES UNITS, JRS
Molts jesuïtes i els seus projectes estan molt actius a la xarxa social.
Descobreix-los a: http://entreparentesis.org/50-jesuitas-las-redessociales/

SEUS: Albacete, Alcalá d’Henares, Astúries, Àvila, Barcelona, Bilbao, Burgos, Cadis, Calahorra-Logronyo, Canàries, Cartagena, Còrdova, CòriaCàceres, Getafe, Girona, Granada, Jerez de la Frontera, Lleó, Lleida, Lugo, Madrid, Màlaga, Mallorca, Menorca, Ourense, Oriola-Alacant, Palència,
Pamplona-Tudela, Salamanca, Sant Sebastià, Sant Feliu de Llobregat, Santander, Santiago de Compostel·la, Sevilla, Sigüenza-Guadalajara, Solsona,
Tarragona, Terrassa, Toledo, Tortosa, Tui-Vigo, Urgell, València, Valladolid, Vic, Vitòria, Zamora, Saragossa.
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Ben-Hur

XIV

Papa Francesc, Homilia 31 juliol 2013 (Sant Ignasi)

La Companyia de Jesús

La buena
mentira

Jesuïtes al cinema
No tots els anys sorgeix una pel·lícula els protagonistes de la
qual siguin jesuïtes i que, a més, es basi en fets històrics. Però
aquest any han estat dues les pel·lícules protagonitzades per
jesuïtes: Ignacio de Loyola (basada en la vida del fundador) i
l’extraordinària Silencio, de Scorsese, que no tan sols ens mostra la persecució dels cristians al Japó en el segle xvii, sinó
que també és una reflexió sobre la fe, la llibertat religiosa, la
inculturació i la pregunta pel “silenci” de Déu davant el sofriment humà. Entre totes aquestes pel·lícules, quina va aconseguir l’Oscar a la Millor Fotografia? L’exorcista (1973)
La
missió (1986)
Manto negro (1991) Padre Pro (2007)
Silencio (2016)
Ignacio de Loyola (2016)
ORGANITZA:

La pel·lícula narra la conversió d’un dels sants més grans del segle xvi, una història de transformació personal que ha interpel·lat
els homes i les dones de tot el món. En primer lloc, ens mostra
l’Íñigo soldat, valent i orgullós, el somni de grandesa del qual
s’enfonsa en quedar ferit d’una cama. Després de la seva primera
conversió, comença un itinerari de pelegrinatge que el portarà
al santuari de Montserrat i a Manresa, on la seva conversió es
fa més profunda i sorgeix la llavor del que seran els Exercicis
Espirituals, que seran objecte de sospita quan estudia i predica a
Salamanca. El projecte està promogut per la Companyia de Jesús
a les Filipines, apropant als homes i les dones d’avui l’itinerari
espiritual de sant Ignasi de Loiola.
Títol original: Ignacio de Loyola. Direcció: Paolo Dy, Cathy Azanza. Guió:
Paolo Dy, Cathy Azanza. País: Filipines. Gènere: Biopic. Fotografia: Lee
Meily. Música: Ryan Cayabyab. Durada: 118 minuts. Productora: Jesuit Communications Foundation. Distribuïdora: European Dreams Factory. Intèrprets: Andreas Muñoz, Javier Godino, Julio Perillán, Gonzalo
Trujillo, Isabel García Lorca, Tacuara Casares, Rick Zingale, Lucas Fuica.
Qualificació per edats: No recomanada a menors de 12 anys.

COL·LABOREN:

edebé
02/10/2017 21:15:47

L’acompanyament
espiritual
A Manresa Ignasi aprèn a examinar-se, a distingir els esperits que hi ha en el seu interior,
a contrastar amb un acompanyant espiritual,
aprèn l’art del discerniment i és allà on per primera vegada s’ocupa d’ajudar les ànimes. Ignasi té un carisma, el do d’acompanyar els altres
en el discerniment de l’experiència espiritual.
Aquesta experiència sorgeix de la trobada personal amb Jesús, tal com mostra el diàleg amb
Anna, i de la necessitat de créixer en el seu seguiment personal i comunitari. És l’Esperit de
Déu el qui condueix, però es necessita algú que
ajudi a “llegir” els senyals del camí.

Soldat
“Fins als 26 anys d’edat fou un home donat a les vanitats del món i
principalment es delectava en l’exercici de les armes amb un gran i va
desig de guanyar honra” (Autobiografia, 1) Íñigo va néixer l’any 1491,
en un món que començava a canviar i a obrir-se a nous horitzons. Va
créixer a la llar d’una família noble de la vall d’Azpeitia, orfe de mare.
El seu pare i el seu germà Martín van incentivar els seus somnis de
grandesa i honor, i el van dur pel camí cortesà i militar. El 1517 es
posa al servei del duc de Nájera a Pamplona. Navarra forma ja part
del regne de Castella, que està amenaçat no tan sols per conflictes
externs, sinó també per revoltes internes, com la dels comuners, esclafats a Villalar, o la dels camperols a la Rioja. Íñigo està impacient
per lluitar, per demostrar el seu valor i fidelitat al rei contra França.

Els francesos avancen sense trobar gairebé resistència fins a arribar
a Pamplona. Íñigo no vol fugir i convenç els soldats per continuar
resistint, però el 20 de maig de 1521 la seva cama és destrossada
per una bala de canó i la derrota és total. Tot i que no mor, torna a la
casa familiar amb el seu orgull i els seus plans de futur trencats. La
seva recuperació serà difícil, però ho aconseguirà gràcies a les cures
de la senyora Magdalena, l’esposa del seu germà, que serà també la
que li ofereixi dues lectures que li canviaran la vida.
Quines? _________________________________________
Investiga: En què va consistir la revolta dels comuners? _______
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

Pelegrí
Les lectures de les vides dels sants canvien Íñigo, i de manera especial se sent atret per la vida de sant Domènec i la de sant Francesc. Els pregunta en el seu interior: Com has aconseguit fer això?
Però s’adona que el com no és important, sinó el perquè. S’imagina
a si mateix aconseguint les gestes dels grans sants, pidolant per
subsistir i pelegrinant a Jerusalem, seguint els passos de Jesús.
Aquests pensaments li produeixen felicitat i pau duradora, a diferència dels anteriors somnis de glòria i honor, que l’acaben avorrint i deixant “sec i descontent”, i comença a distingir els diferents
esperits que hi ha en el seu interior. Tot i l’oposició del seu germà,
decideix imitar els sants, fer penitència i pelegrinar a Jerusalem.
Passarà en primer lloc pel santuari de Montserrat, on deixarà les
seves armes i la seva vestimenta, canviant-la per un vestit de tela
de sac. Has participat alguna vegada en un pelegrinatge? Quins són
els motius que porten la gent a pelegrinar?
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Sabies que...?

El camí que Íñigo va recórrer fins al santuari de
Montserrat l’any 1522
s’anomena el Camí Ignasià, passa pel santuari
d’Arantzazu i acaba a
la Cova de Manresa.
El 2022 se celebrarà el
500 aniversari d’aquest
pelegrinatge que va canviar radicalment Íñigo.

L’amor s’ha de posar més
en les obres que en les
paraules
Per sobreviure, Ignasi mendicava demanant
almoina i pa, que després repartia entre els
pobres. També atenia els malalts a l’hospital,
com mostren els testimonis en el judici. Durant
la seva etapa com a pelegrí i estudiant va haver
de demanar almoina i compartia els seus recursos amb els més pobres. Pidolar i allotjar-se en
hospitals per a pobres i pelegrins li va portar el
menyspreu dels altres. Però Ignasi havia decidit
abraçar un estil de vida de pobresa i caritat al
servei dels altres per amor a Crist.

Frases per dialogar
Qui diu aquestes frases? Per què?
_________: El món està canviant, Íñigo,
potser és el temps d’un nou somni.
_________: M’està mirant, està dient que
m’entén i m’estima, que no li importa d’on vinc,
sinó només cap a on vaig.
_________: Demana indiferència al que Déu
et concedeixi, riquesa o pobresa, salut o malaltia.
________: Recorda, jo t’he estimat primer.
________: Som una Església de contrastos, on
hi ha acció i contemplació.
Ignasi, Anna, Magdalena, Jesús

Ara ja reconeixes la meva
veu. Mira el món amb ulls
nous
A Manresa Ignasi pateix temptacions terribles
durant mesos, temptacions d’escrúpols pels
seus pecats, que confessa una vegada i una
altra; fins i tot se sent a la vora del suïcidi. Però
Déu el va instruint com un mestre a un nen, i
l’ajuda a derrotar el seu propi ego, deixant de
mirar-se a si mateix per mirar-lo a Ell. “Quina
vida és aquesta que ara comencem?“ (Autobiografia, 21). Aquesta etapa manresana culmina
amb una experiència espiritual profunda al costat del riu Cardener, que experimenta com una
il·luminació de l’enteniment. Després d’aquesta
experiència se sent com un home nou amb una
meta clara: ajudar les ànimes. Com representa el director aquesta transformació en un
home nou, amb un nou enteniment? Amb quina
escena de la vida de Jesús està relacionada?

L’home que tan sols es mira de manera egoista envers si mateix s’atrofia. Estem fets per a no ser autosuficients, sinó que necessitem la comunitat humana
i una orientació alliberadora cap al sentit i l’origen del nostre ésser, que en
definitiva és Déu. Hem de sortir de nosaltres mateixos, ja que hem estat creats
per a l’amor. Estimant ens donem a nosaltres mateixos: pels altres i per Déu.
Tancar-se en si mateix significa el mateix que pecar.
DOCAT, 19
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