FITES
INAUGURACIÓ

20 de maig de 2021,
a Pamplona.
Data i lloc de la ferida d’Ignasi.

JORNADA DE
COMMEMORACIÓ MUNDIAL
12 de març de 2022.
400 aniversari de la canonització
d’Ignasi de Loiola.

CLAUSURA

31 de juliol de 2022,
al Santuari de Loiola.
Festivitat de Sant Ignasi en la data de la
seva mort.

VEURE NOVES
TOTES LES COSES EN CRIST
No és novetat l’amor,
–perquè és etern–.
No és insòlit cridar-te
en els nostres somnis,
ni és sorpresa descobrir
que ens esperes.
No és la justícia un reclam
que sentim per primera vegada.
El perdó no és impossible,
ni seguir-te una quimera.
Però a la vegada, tot és nou:
l’amor i els anhels
els nostres somnis
i la teva espera.
Nou el crit de justícia,
nou el perdó i el sender
per on seguir els teus passos,
on alçar la teva bandera.
Quan Tú, pobre i humil,
ens ho mostris amb els teus ulls,
per fi veurem el teu Regne
i habitarem la teva terra.
José María Rodríguez Olaizola, sj

www.ignatius500.org

QUÈ ÉS
El 20 de maig de 1521 Íñigo de Loyola cau
ferit en la defensa de Pamplona. Durant la
seva convalescència viu una experiència
que el portarà a abandonar la seva casa i
sortir a cercar la voluntat de Déu en la
seva vida. A Manresa, retirant-se en una
cova per pregar, començarà a anotar les
idees que més endavant es convertiran en
els «Exercicis Espirituals».
Ignatius 500 és l’Any Ignasià que celebrem per commemorar el cinquè centenari
d’una experiència que va transformar
Ignasi de Loiola per sempre, i va donar lloc
a una espiritualitat que ha facilitat la
trobada amb Déu de multitud de persones de generació en generació.
A més de recordar un esdeveniment
històric d’importància universal, ho
vivim com una oportunitat d’actualitzar aquesta experiència en nosaltres, en la nostra relació amb Déu,
amb els altres i amb la Creació

VIU
PARTICIPA

a les conferències, concerts,
trobades,
peregrinacions…
L’agenda d’activitats d’Ignatius500 és fruit de
la implicació de tots
els sectors de la
Companyia
de
Jesús, CVX i l’extensa
comunitat
ignasiana.

ENXARXA’T

en l’àmplia comunitat que comparteix aquesta experiència online. A
la pàgina web trobaràs vídeos i
pregàries pensats per ajudar-te,
però #Ignatius500 el fem tots,
també tu. T’esperem.

FES

exercicis espirituals. Un mètode
que ha possibilitat la trobada personal amb Déu a persones de
contextos i cultures diverses, i que avui s’adapta a
les teves circumstàncies
i disponibilitat.

VINE

als llocs on es guarda la
memòria de la conversió d’Ignasi: el Santuari de Loiola per
conèixer la “capella de la conversió”, el Camí Ignasià, per seguir els
passos d’Ignasi, i el Santuari de
Manresa, per visitar la Cova.

facebook.com/Ignatius500
ignatius500
Ignatius_500

www.ignatius500.org

