FITOS
INAUGURACIÓN

20 de maio de 2021,
en Pamplona.
Data e lugar da ferida de Ignacio.

XORNADA DE
CONMEMORACIÓN MUNDIAL

12 de marzo de 2022.
400 aniversario da canonización de
Ignacio de Loiola.

CLAUSURA

31 de xullo de 2022,
no Santuario de Loiola.
Festividade de Santo Ignacio na data da
súa morte.

VER NOVAS
TODAS AS COUSAS EN CRISTO
Non é novidade o amor,
–porque é eterno–.
Non é insólito chamarte
nos nosos soños,
nin é sorpresa descubrirmos
que nos esperas.
Non é a xustiza un reclamo
que oiamos por vez primeira.
O perdón non é imposíbel,
nin seguirte unha quimera.
Pero á vez, todo é novo:
o amor e os anhelos,
os nosos soños
e a túa espera.
Novo o berro de xustiza,
novo o perdón e a senda
pola que seguir os teus pasos,
na que erguer a túa bandeira.
Cando Ti, pobre e humilde,
nolo mostres cos teus ollos,
á fin veremos o teu Reino
e habitaremos a túa terra.
José María Rodríguez Olaizola, sj

www.ignatius500.org

VIVE

QUE É
O 20 de maio de 1521 Íñigo de Loiola cae
ferido na defensa de Pamplona. Durante a
súa convalecencia vive unha experiencia
que o levará a abandonar a súa casa e saír
na busca da vontade de Deus na súa vida.
En Manresa, retirándose a unha cova para
orar, comezará a anotar as ideas que máis
adiante se converterán nos «Exercicios
Espirituais».
Ignatius 500 é o Ano Ignaciano que celebramos para conmemorarmos o quinto
centenario dunha experiencia que transformou Ignacio de Loiola para sempre, e
deu lugar a unha espiritualidade que facilitou o encontro con Deus de multitude de
persoas de xeración en xeración.
Ademais de recordar un acontecemento
histórico de importancia universal,
vivímolo como unha oportunidade
de actualizarmos esa experiencia
en nós, na nosa relación con
Deus, cos demais e coa Creación

PARTICIPA

nas conferencias, concertos,
encontros, peregrinacións... A
axenda de actividades de
Ignatius500 é froito da
implicación de tódolos
sectores da Compañía
de Xesús, CVX e a
extensa comunidade
ignaciana.

ENRÉDATE

na ampla comunidade que comparte esta experiencia online. Na
páxina web atoparás vídeos e
oracións pensados para te
axudar, pero #Ignatius500 facémolo todos, tamén ti. Esperámoste.

FAI

exercicios espirituais. Un método
que posibilitou o encontro persoal con Deus a persoas de
contextos e culturas diversas, e que hoxe se adapta
ás túas circunstancias e
dispoñibilidade.

VEN

ós lugares onde se garda a
memoria da conversión de
Ignacio: o Santuario de Loiola
para coñeceres a «capela da conversión», o Camiño Ignaciano
para seguires os pasos de Ignacio,
e o Santuario de Manresa para
visitares a Cova

facebook.com/Ignatius500
ignatius500
Ignatius_500

www.ignatius500.org

