







ARRIBADA A LLEIDA  L’ANY 1948
Treball sanitari a la clínica de l’Aliança  

Tasques sanitàries
Cura dels malalts
Acompanyament 
als malalts 







1988: Canvi de Prat de la Riba a 
Ramón Llull 12/Mossén Reig 1 

Continua el treball sanitari i social 





1989: DISTRIBUCIÓ DE LA COMUNITAT
Part de les germanes van a Sta Tereseta

Ensenyança religiosa

Pastoral de presons

Suport parroquial







1996:  ÚNICA COMUNITAT  A
Ramón Llull,  12 / Mossèn Reig 1

•Suport parroquial
•Catequesi
•Càritas
•Litúrgia
•Ensenyança religiosa
•Pastoral de la salut











































































Gna Felisa






Gna María Teresa



Gna Mercedes



Gna Pilar



Gna Teresa































Germanes Carmelites Missioneres de Lleida, conegudes com les

Religioses o les Monges de l’Aliança.

Quants pacients que amb els seus familiars, han estat cuidats i

acompanyats al llarg d’aquets anys, amb el vostre servei professional a

la Clínica!

Quàntes persones ateses, acollides per vosaltres en la tasca pastoral

des de Càritas, Pastoral de la Salut, la Catequesi d’Infants i la Cultura

Religiosa dins l’àmbit de l’Educació. Infermeria Clínica i Pastoral

Parroquial.



Us demanen canviar de lloc, viure en noves comunitats, integrar-vos

en unes altres famílies carmelitanes. Dieu, que tanqueu la de Lleida…

Integrada i compromesa com està a la UPA Pilar-Magdalena

Malgrat la distància, sempre hi serà amb nosaltres, el record i l’estima

més sincers, el carinyo i l’amistat més profunds.

La nostra amistat ha estat fonamentada en compartir la fe en Jesús de

Natzaret, en la pregària comunitària, i també en el treball en equip, en

la pastoral i missió de la nostra Unitat Pastoral Agermanada.






La petjada que deixeu és d’un ferm testimoni evangèlic, un exemple

carregat de fruits que fecunda el nostre creixement en la fe i

l’acompanya amb l’entrega generosa a la missió cristiana i

evangelitzadora.

Sou inspiració i brilleu. És d’admirar com prepareu la marxa amb

somriures i sense queixa.

Posareu part de la vida en un senzill equipatge i omplireu la vostra

ànima i el vostre cor de l’agraïment, del que no tindrem suficients

paraules, per descriure’l. Però, no espereu res.



Voleu donar gràcies a Déu de tot el viscut i compartit en aquest darrer

temps, fent-ho en nom de tota la resta de Germanes que han estat a

Lleida des de fa 74 anys.

Gràcies per aquesta entrega incondicional al Senyor.

Gràcies per estar disposades a servir tothom, en qualsevol moment i

hora del dia.

Gràcies per les vostres paraules d’ànims, pel vostre acompanyament, 

de vegades, en silenci i d’altres, al costat de cada un i de cada una de 

nosaltres, amb tanta comprensió i delicadesa



Gràcies per ser-hi en la comunitat i per la comunitat, per portar

l’esperança i el consol als malalts i als que se senten sols i desanimats.

Gràcies per la fidelitat, la vostra discreció i senzillesa. Per la vostra

espiritualitat carmelitana que ens ha mostrat l’oració com aquest bon

tracte d’amistat i d’amor amb Déu.

Gràcies pel profund esperit missioner que heu testimoniat i per com

accepteu i viviu els plans de Déu.



Deixeu la ciutat de Lleida, bressol de la vostra fundació, però confiem

que l’experiència de la vostra presència a la nostra diòcesi, es faci

encara més real, que avanci amb més gran plenitut, en una comunió

fraterna, des de la nova destinació i… amb cada una de vosaltres: 

Pilar, Teresa, Felisa, M.Teresa i M. Mercedes. 

Coratge, germanes, coratge! (que ve, de COR).
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