Simposi Internacional Exercicis Espirituals 2022
Online

La inscripció ON-LINE dona accés a la retransmissió en directe a les ponències i
comunicacions del Simposi els dies 13, 14, 16 i 17 de juny de 2022 de 9:30 a 13:30,
CEST (Central European Summer Time) /UTC +2, així com accés a les gravacions
de les mateixes per accedir-hi amb posterioritat (en cas de no poder connectar-s’hi
en viu).
1. Propòsits i objectius del Simposi
Cinc-cents anys després de l'estada de Sant Ignasi a Manresa, la Companyia de
Jesús convoca un Simposi en el mateix lloc on el Pelegrí va tenir la seva
experiència fundant, per reflexionar sobre les maneres de donar la mistagogia dels
Exercicis Espirituals al món contemporani, el qual segueix tenint fam i set de Déu.
Considerem que tan important és reflexionar sobre els pressupostos teològics i
antropològics que hi ha darrere d'aquestes modalitats, com compartir les
pràctiques concretes amb què es duen a terme.
Aquest Simposi està obert a aquelles persones que tenen una experiència
significativa en donar els Exercicis, de manera que es pugui avançar i aprofundir
en la reflexió i en les formes sempre noves del pelegrinatge a Déu des de la
pràctica i la tradició ignasianes. Hi ha un procés d'incorporació per participar en el
Simposi.
Objectius generals:
Dialogar amb la recerca de Déu dels nostres contemporanis
Aprofundir en el coneixement de les diferents maneres de proposar els
Exercicis
Compartir bones pràctiques
Acollir les noves possibilitats creatives i nous horitzons per als Exercicis
Crear un clima de reflexió que permeti avançar en la comprensió del que
l'espiritualitat ignasiana pot aportar a el món d'avui
Àrees específiques de la transmissió dels Exercicis:
L'actualitat de el text
Els Exercicis en els marges socials
Els Exercicis en altres cosmologies i espiritualitats
Els Exercicis en nous llenguatges (mitjans audiovisuals, sensibilitat
ecològica, peregrinació, dansa...)
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2. Metodologia
A cada àrea es proposarà una reflexió teològica i antropològica a partir dels
contextos existencials i les pràctiques actuals, de manera que es pugui identificar i
destriar l'experiència de Déu segons els Exercicis Espirituals d'Ignasi.
Durant el desenvolupament del Simposi, els llocs ignasians -Manresa i Montserratseran el medi diví orant que es recorreran en els temps oportuns.
Matins:
Es desenvoluparan a partir d'una ponència-marc de cada d'àrea, més tres
comunicacions de persones que tenen experiència d'una pràctica concreta en
aquest camp. A l'inici de la sessió, un relator intervindrà (entre 5-10 minuts) a
manera de repetició / examen del que va passar el dia anterior.
Tardes:
Temps de reflexió personal.
Pautes per treballar en grups petits (que seran estables al llarg del simposi)
que detectaran un punt nuclear per portar a l'assemblea.
Assemblea plenària: no es tracta de posar en comú el parlat en els grups sinó
d'aprofundir en els punts nuclears presentats per cada grup. Serà tasca del
facilitador i del relator fer avançar a l'assemblea en aquesta reflexió
compartida.
Per a cada dia hi haurà un facilitador i un relator que estaran atents als temes
fonamentals que aniran apareixent al llarg de les jornades, les quals conclouran en
una assemblea, de manera que es vagi teixint una reflexió i discerniment comuns.
La mistagogia dels Exercicis no és només la temàtica del simposi, sinó la manera
mateixa de procedir de la mateixa simposi, on el que està en joc "no és el molt
saber, sinó sentir i assaborir internament de les coses" (Ex 2) .
3. Programa
DILLUNS 13 DE JUNY:
L'actualitat del text dels Exercicis. S'aprofundirà en els pressupostos
teològics i antropòlegs fonamentals de el text original dels Exercicis per
constatar tant la seva vigència com problematicitat, així com es compartiran
diferents modalitats i contextos en els que s'ofereix el text.
Conferència marc: James Hanvey s.j. (Director de l'Secretariat per a la Fe,
l'Espiritualitat Ignasiana i diàleg interreligiós) (Roma)
Comunicació 1 - Exercicis i gènere: Elizabeth Liebert (Sister of the Holy
Names of Jesus and Mary) (USA)
Comunicació 2 - Exercicis impartits a protestants: Susanne Carlsson
(Pastora protestant sueca resident a UK)
Comunicació 3 - L'experiència dels Exercicis amb subjecte comunitari:
Michel Bacq s.j. (Bèlgica)
DIMARTS 14 DE JUNY:
Els Exercicis en els marges socials. S'abordaran els Exercicis com a mitjà
per ajudar les persones a viure la seva situació de precarietat, marginació,
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desestructuració personal o social per mitjà de pràctiques experiencials
d'inclusió, de reconciliació i de sanació comunitària.
Conferència marc: Mª José Torres (Apostòliques de el Cor de Jesús)
(Madrid)
Comunicació 1- Exercicis de reconciliació a Rwanda: Franck Janin s.j.
(Bèlgica) i Luisa Rossi (Itàlia)
Comunicació 2 - Exercicis a migrants llatinoamericans en USA: Ramon i
Sandra Corona (Casa Kino-Tijuana-San Diego - USA -Mèxic)
Comunicació 3 - Exercicis entre refugiats: Sacha Bermudez-Goldman s.j.
(Austràlia)
DIMECRES 15 DE JUNY:
Visita orant dels llocs ignasians (Montserrat i Manresa)
DIJOUS 16 DE JUNY:
Els Exercicis i altres cosmologies i espiritualitats. Es prendrà
consciència de com el rerefons cultural i ideològic dels diversos llocs de
l'planeta requereix una adaptació en la manera de donar els Exercicis,
tractant de discernir les possibilitats i límits d'aquestes confluències i
adaptacions.
Conferència marc: Xavier Melloni s.j. (Manresa)
Comunicació 1: Els Exercicis en clau africana: Malulu Lock s.j. (R.D.
Congo)
Comunicació 2: Els Exercicis en clau maia: Victoriano Castell s.j.
(Guatemala) (per confirmar)
Comunicació 3: Exercicis de Contemplació (mètode Franz Jalics): Karin
Seethaler (Alemanya)
DIVENDRES 17 DE JUNY:
Exercicis en nous llenguatges: Compartir i aprofundir en les diverses
maneres d'inculturar dels Exercicis en la cultura contemporània a través dels
mitjans audiovisuals, la sensibilitat ecològica i la inclusió de el cos (el
caminar, la dansa, etc.).
Comunicació 1 - Exercicis i mitjans audiovisuals: Nikolaas Sintobin s.j.
(Països Baixos)
Comunicació 2 - Exercicis en clau ecològica: Eileen FitzGerald aci (Bolívia)
Comunicació 3 - Exercicis en peregrinació: Leo Sardi s.j. (Indonèsia)
4. Organització i Estructura
Convoquen i organitzen: CIEI (Manresa), EIDES (Catalunya) i Província jesuïta
d'Espanya.
Comitè organitzador i executiu:
Lluís Magriñà s.j. (Director del CIEI)
Xavier Melloni s.j. (Coordinador del simposi i membre de l'equip de jesuïtes
de centre)
Josep Mª Margenat s.j. (Membre de l'equip de jesuïtes de centre)
José de Pablo s.j. (Membre de l'equip de jesuïtes de centre)
Lluís Pagès (administrador de l'CIEI i encarregat de la difusió de l'simposi)
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Pau Vidal s.j. (Director d'EIDES)
Comitè assessor:
Secondo Bongiovanni s.j.
Carlos Coupeau s.j.
José García de Castro s.j.
Nurya Martínez Gayol e.s.c.
Diego Molina s.j.
5. Llengües, comunicació i difusió
El Simposi es vehicularà a través del castellà i l'anglès amb traducció
simultània de les dues llengües.
Les conferències i comunicacions dels matins es transmetran per streaming i
quedaran gravades a Youtube, de manera que no només els participants
presencials podran beneficiar-se'n sinó tots aquells que desitgin participar
en línia, però sense possibilitat d'intervenir.
Les trobades per grups i l'assemblea seran només presencials.
6. Proposta per fer els Exercisis en modalitats diferents
Un cop finalitzat el Simposi, de l'19 a el 28 de juny, el Centre d'Espiritualitat
ofereix la possibilitat de fer els Exercicis a una de les quatre possibles modalitats:
L'actualitat del text amb possibilitat d'acompanyament personalitzat
Els Exercicis en referència als marges socials
Exercicis de Contemplació (seguint el mètode de Franz Jalics)
Exercicis en clau ecològica
Es tindrà accés a les quatre modalitats en les dues llengües.
Data de l'esdeveniment:
Dilluns, 13. juny 2022 - 9:00 a Divendres, 17. juny 2022 - 13:30
Cal inscripció prèvia?:
Si
Preu:
0.00€
Nom de l'entitat organitzadora:
Cova de Sant Ignasi
Web:
https://online.covamanresa.cat/ca
Email:
simposio2022online@covamanresa.cat
▶️ Cova de Sant Ignasi
Camí de la Cova, 17
08241
Manresa
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