Barcelona, 1 d’octubre de 2009

ANY II. núm.

11 d’octubre: cinc canonitzacions a la plaça de Sant Pere del Vaticà
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Els cinc beats que seran canonitzats el proper 11 d’octubre pel Papa Benet XVI estan
profundament vinculats a la vida religiosa, per ser fundadors d’una congregació i/o per serne membres. La festa del diumenge serà també un cant a la catolicitat de l’Església, atesos
els seus països de procedència. A més, el P. Francesc Coll és un fundador de casa nostra,
nascut a Gombrèn, poblet que el tenim força a la vora. L’acte, que tindrà lloc a la plaça de
Sant Pere del Vaticà, representa un cant a la fidelitat vocacional, a l’audàcia per l’Evangeli i
a l’amor al proïsme.
FRANCESC COLL I GUITART (1812 – 1875)
Dominic i fundador de la Congregació de les Germanes Dominiques de
l’Anunciata
El Pare Coll, que va néixer el 18 de maig de 1812 a Gombrèn (Ripollès), era
el desè, i últim, fill d’un cardador de llana. Des de ben jove, es va dedicar a
la formació d’infants. Ho conjugava amb la formació sacerdotal al Seminari
de Vic, on va entrar amb només onze anys. Tanmateix, el 1830, entra a
l'Orde de Predicadors en el convent de Girona. Fa la professió solemne i
rep el diaconat, fins que, cinc anys més tard, l’exclaustració dels religiosos
provoca que hagi de viure fora del convent. Però, malgrat tot, no va renunciar mai a la
professió dominicana.
El nou sant de l'Església va rebre el presbiteri amb el «títol de pobresa» el 1836. Va ser
destinat al ministeri parroquial i, després, a la predicació itinerant, com demana el carisma
dominicà. El Pare Coll va passar quaranta anys predicant per Catalunya i va esdevenir un
«instrument important de la renovació religiosa d'aquella societat». Va ser nomenat director
de l’orde seglar dominicà el 1850. Va impulsar un projecte de formació cristiana de les joves
en els llocs més pobres. D’aquesta manera, va promoure la congregació de les Germanes
Dominiques de l’Anunciata el 1856. Des de 1869 va estar malalt, patint ceguesa. Va morir a
Vic el 2 d’abril de 1875 i allà es venera el cos a la casa mare de la congregació.

El Pare Coll va determinar que les germanes de la congregació es dediquessin als infants i
joves més necessitats. Així, les primeres comunitats van ser dirigides a zones de la
Catalunya rural, treballant a l’escola pública. Tanmateix, en els primers anys, i fruit de
contextos sociopolítics, la revolució de setembre de 1869 va provocar que les religioses
marxessin d’aquesta tipologia d’escoles i fundessin col·legis privats, molts d’ells a redós de
les fabriques tèxtils de Catalunya, que vivia l’efervescència de la Revolució industrial.
Igual que en altres congregacions religioses, l’impuls d’una acció social comença en l’àmbit
local i, amb el temps, l’abast és internacional. Després de fundar els primers centres a
Catalunya, la congregació va treballar en zones mineres d’Astúries i pobles de Castella i la
Manxa. La primera comunitat fora d’Espanya va ser a l’Argentina i posteriorment s’inicia
l’expansió de l’acció missionera per Centreamèrica, Perú, Xile, França, Roma, Suïssa, Àfrica
i Filipines.
PROGRAMA CELEBRACIONS CANONITZACIÓ - VIC – GOMBRÈN
16 octubre 21.00 Rosari de torxes pel pati de la Casa Mare
17 octubre 11.00 Acte preparatiu a l’Eucaristia. Catedral de Vic
11.30 Solemne Eucaristia d’Acció de Gràcies a l’Església Catedral de Vic,
presidida per l’Excm. i Rvdm. Sr. Bisbe Mons. Romà Casanova, amb
la col·laboració de la coral Canigó
13.00 Sardanes a la plaça de la Catedral, amb la cobla Genisenca de
Taradell i la colla Riallera de Vic
14.30 Dinar a la Casa Mare, Vic, carrer Pare Coll, 17
18.00 Representació: Supercoll, dirigit per Carlos José Martínez
Balls populars per l’esbart dansaire Sant Genís de Taradell
Altres danses
18 octubre 12.00 Solemne Eucaristia d’Acció de Gràcies a l’Església Parroquial de
Gombrèn, presidida per l’Excm. i Rvdm. Sr. Bisbe Mons. Romà
Casanova
13.30 Representació: SUPERCOLL i la dansa de Gombrèn, a la plaça del
Roser
Dinar de Germanor a la plaça coberta de Gombrèn
PROGRAMA CELEBRACIONS A BARCELONA
21 nov.
--Eucaristia d’Acció de Gràcies, presidida per l’Excm. Sr. Cardenal de
Barcelona
JOZEF DAMIAAN DE VEUSTER (1840 – 1889)
Congregació dels Sagrats Cors
La Congregació dels Sagrats Cors (fundada el 1800 pel P. José María
Coudrin i M. Enriqueta Aymer a França), titular del Col·legi Padre
Damián Sagrados Corazones de Barcelona, vol compartir la seva
profunda alegria per la canonització a Roma el proper 11 d’octubre del
Pare Damià de Veuster (Tremeló / Bèlgica 1840 – Molokai / Hawaii 1889), que es convertirà
en el primer sant de l'institut.
Durant el segle XIX la Congregació dels Sagrats Cors va expandir-se per diversos països
d’Europa, Amèrica del Sud i el Pacífic. A les illes Hawaii destacarà la figura missionera del
Pare Damià de Veuster, que als 33 anys arriba a l’illa de Molokai per servir els leprosos que
vivien abandonats a la seva sort.
Mor víctima de la lepra el 1889. Va ser beatificat per Joan Pau II a Brussel·les, el Diumenge
de Pentecosta de 1995.
La Congregació té a Barcelona el Col·legi Padre Damián Sagrados Corazones, una església
pública i una obra assistencial, Llar Trobada, que acull joves sense recursos.
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MARIE DE LA CROIX (JEANNE) JUGAN (1792 – 1879)
Fundadora de les Germanetes dels Pobres
Joana Jugan, fundadora de la Congregació de les Germanetes dels Pobres,
serà canonitzada a Roma el proper 11 d’octubre. El 6 de desembre de l’any
passat Benet XVI va signar i promulgar el decret de la Congregació per a les
causes dels Sants que reconeix el miracle realitzat per la intercessió de la
beata Joana.
Les Germanetes dels Pobres van arribar a Girona per voluntat del bisbe
Constantí Bonet, que va considerar la vinguda de les Germanetes com un
do de Déu per atendre els ancians més pobres i malalts de la ciutat. L’any 1868 el bisbe i
l’alcalde de la ciutat, Sr. Muller, van signar la sol·licitud adreçada a la Superiora General de
la Congregació, que aquells dies es trobava a Barcelona. Tot i l’acord d’ambdues parts,
l’obra no es portà a terme perquè esclatà la guerra dels carlins. Deu anys més tard, ja en
temps del bisbe Tomàs Sivilla, les Germanetes s’instal·laren en una casa petita prop de la
Catedral. La casa resultà del tot insuficient. I el 1881 van traslladar-se a la nova residència,
a la carretera de Barcelona. La residència actual té capacitat per a 70 ancians i ancianes.
En tenen cura dotze germanes.
Germanetes dels Pobres
Plaça Tetuan, 45-49 - Telèfon 93 265 52 27 - E-08010 Barcelona
A/e: hdlphacialavida@terra.es - http://www.3.planalfa.es/hermanitasdelospobres/
Celebració diocesana
Data
Hora
Lloc
Presideix

Eucaristia solemne
24 d’octubre de 2009, dissabte
11.30
Catedral Metropolitana de Barcelona
Mons. Lluís Martínez Sistach, cardenal

RAFAEL ARNÁIZ BARÓN (1911 – 1938)
Trapenc
RAFAEL ARNÁIZ BARÓN: Primer membre de l’ANE a assolir la santedat.
Serà canonitzat l’11 d’octubre de 2009.
Va néixer a Burgos el 9 de abril de 1911 en una família acomodada. Per
motius laborals del seu pare, es trasllada a Oviedo el 1922. Es va inscriure
a l’Adoració Nocturna amb 19 anys (el 8 de febrer de 1931 concretament) i
va estar 17 mesos fins que el setembre de 1932 es va traslladar a Madrid
per estudiar a l’Escola Superior d’Arquitectura. També aquí es va apuntar a les files de
l’Adoració Nocturna. Rafael va ser un noi intel·ligent i espiritual, obert i sensible. “Seguint els
dictats del seu cor cap a Déu, i l’ànsia d’omplir-se d’Ell” el 1934 ingressa al noviciat del
monestir cistercenc de San Isidro de Dueñas (Palència), on, quatre anys després, després
d’una llarga i penosa malaltia diabètica, que el fa sortir i entrar diferents vegades del
monestir, mor en la seva infermeria el 26 d’abril de 1938.
El 27 de setembre de 1992, va ser declarat beat. La seva festa se celebra el 26 d’abril. “La
vida del germà Rafael és exemple de fidelitat per a vosaltres, benvolguts monjos trapencs, i
per a les ànimes cridades a la vida contemplativa”, va dir Joan Pau II a l’homilia de
beatificació. També és un exemple per als joves, especialment els adoradors: “Amb
profunda joia us vull presentar també, com a model de seguiment a Crist, la figura del
Servent de Déu Rafael Arnáiz Barón, oblat trapenc que va morir als 27 anys a l’abadia de
San Isidro de Dueñas (Palència). D’ell s’ha dit justament que va viure i va morir “amb un cor
alegre i amb molt amor a Déu. Va ser un jove, com molts de vosaltres, que va acollir la crida
de Crist i el va seguir amb decisió” (Joan Pau II, Jornada Mundial de la Joventut 1989 a
Santiago de Compostel·la).
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Informació completa sobre Rafael Arnáiz a la web de l’Abadia de San Isidro de Dueñas
Avui els seus escrits estan traduïts al francès, anglès, alemany, japonès, portuguès i
polonès.
ZYGMUNT SZCZĘSNY FELIŃSKI (1822 – 1895)
Bisbe. Fundador de la Congregació de les Germanes Franciscanes de la
Família de Maria.
Va néixer l’1 de novembre de 1822 a Wojutyn (diòcesi di Łuck, prov.
Wołyń), aleshores territori polonès, avui ucraïnès. El setè d’onze fills. Als
onze any restà orfe de pare, i als 16 de mare, que fou deportada a Sibèria.
Cursà estudis matemàtics a la Universitat de Moscou. Entrà al seminari i
fou ordenat sacerdot el 1855. Set anys després, fou nomenat arquebisbe
metropolità de Varsòvia. Gran activitat pastoral: preparació del clergat, catequesi,
assistència als pobres i als nens, confiats a la congregació que fundà l’any 1857. Deportat a
Rússia i exiliat a Sibèria. Morí a Cracòvia el 17 de setembre de 1895. Les seves despulles
es troben, des de 1921, a la catedral de Varsòvia.

Els maristes elegeixen el germà Emili Turú superior general
El 21 Capítol general dels Germans Maristes, reunit a Roma del 8 de setembre al 10
d’octubre, ha elegit el dia d’avui, 26 de setembre, el superior general germà Emili Turú i el
seu vicari, el germà Joseph Mc Kee, per un període de vuit anys.
La convocatòria d’aquest 21 Capítol general ha congregat 83 capitulars que representen
més de 3.700 germans, uns 43.000 col·laboradors laics que hi ha per 79 països en els
quals atenen més de 660.000 infants i
joves. L’obra marista fa present el
carisma de Champagnat en centres
d’atenció social, escoles de diferents
nivells i en centres universitaris.
Durant dos anys tot l’Institut marista ha
realitzat un intens procés de preparació
en el qual han participat tant els
germans como els laics. Amb la
proposta dinamitzadora de suscitar
“cors nous per a un món nou” s’ha
recollit el sentir de les diverses regions
del món marista a través d’unes “cartes”
elaborades a cada regió de l’Institut. El Capítol vol discernir i donar resposta a la crida
fonamental que Déu fa a l’Institut marista per als propers vuit anys. Aquesta crida inclou la
qualitat de la consagració com a germà en un món de confrontació i divisió, el servei als
infants i joves pobres, caminar junts germans i laics, a l’estil de Maria. Com a
conseqüència d’aquesta crida fonamental s’estudien diversos temes relacionats amb la
vida i missió de l’Institut marista per harmonitzar-los amb les exigències que planteja
aquesta crida per al món d’avui.
El Capítol general ha prestat una atenció especial al laïcat marista. Dotze laics,
procedents de diverses regions del món, convidats pel germà superior general i el seu
consell, han participat en les reflexions del Capítol durant quinze dies. Com a resultat
d’aquests contactes han deixat als germans capitulars un missatge destinat a tot l’Institut
en el qual manifesten les seves expectatives de futur i el seu compromís de col·laborar en
la difusió del carisma marista.
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EL GERMÀ EMILI TURÚ, NOU SUPERIOR GENERAL DELS MARISTES
El germà Emili Turú Rofes va néixer el 24 de gener de 1955 a Barcelona (Catalunya,
Espanya). Va viure tota la seva infància a Marçà, Tarragona. És el més jove de cinc
germans. Va iniciar la seva vida marista a Llinars del Vallès, el 1968. Va fer el Noviciat a
Santa Maria de les Avellanes. Va emetre els seus primers vots el 1975 i els vots perpetus
el 1982.
Va obtenir els títols de professor d’educació primària a l’Escola
Universitària Cardenal Cisneros d’Alcalá de Henares; mestre
de català per la Universitat Autònoma de Barcelona i llicenciat
en Teologia (Antropologia Teològica) pel Teresianum de Roma.
Tot i que en l’activitat pastoral ha treballat amb infants i joves
(des de primària fins a universitaris), la major part del seu
servei a l’Institut ha estat en la formació inicial de germans i en
diversos serveis provincials. Va acompanyar els germans joves
essent director de l’escolasticat a Alcalá de Henares. Des
d’aleshores, es va mostrar com un home inquiet per la vida
espiritual, per la vida religiosa i per la cultura. En la seva etapa com a formador va saber
transmetre la seva preocupació per la pobresa i per la justícia i el seu compromís amb
l’Església.
Posteriorment, va exercir com a delegat de Pastoral, delegat d’Educació i Provincial de la
que era província marista de Catalunya.
Va participar activament en l’organització i desenvolupament del Congrés de Vida
Religiosa de Catalunya, col·laborant en la redacció del document El que és nou demana
novetat, que reflexionava sobre el futur de la vida religiosa.
Durant la seva etapa com a provincial, va destacar per ser proper als germans i a la vida
de les comunitats. Va promoure l’animació de les obres educatives, amb especial èmfasi a
les línies pastorals, l’atenció a les persones i la missió compartida amb els laics. Va
impulsar la creació de comunitats petites inserides en ambients populars i el
desenvolupament de projectes socials. Es va implicar també en la coordinació amb
l’Espanya Marista i amb la realitat marista europea.
En el XX Capítol general (2001) va ser elegit conseller general. Des d’aquest lloc de
servei a l’Institut, ha promogut la celebració de l’Assemblea Internacional de la Missió
Marista, a Mendes, i la creació de diversos grups de treball a propòsit de la Pastoral
juvenil marista, la formació universitària, la missió marista i la coordinació de les obres
socials, etc.
La seva facilitat per a les comunicacions i el domini de diferents llengües li ha permès
contactar amb el món marista per dinamitzar la missió del germà al món d’avui.
EL GERMÀ JOSEPH MACKEE, NOU VICARI GENERAL
Neix a Glasgow, Escòcia, el 1950. Fa el postulantat (1968) i el noviciat
(1969) a les Avellanes, Espanya, on aprèn l’idioma espanyol. Realitza
els estudis de l’escolasticat a Maynooth (1970). Es compromet amb
l’Institut marista amb la professió dels vots a perpetuïtat el 1978. Fa els
seus estudis a Barcelona (1973) i a la Universitat de Glasgow (1976).
Més tard es trasllada a Chicago, on fa estudis a la Loyola University
(1993). La seva vida s’ha desenvolupat sobretot a Àfrica: Nigèria,
Camerun i Nairobi.
A Bamenda, Camerun, va dur a terme el seu apostolat com a professor
del 1979 al 1987. Va realitzar el servei d’ecònom del Districte a
Bamenda (1997). Va ser rector del MIC, a Nairobi, des del 1999 fins al
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2005. El MIC està integrat per uns 90 germanets d’Àfrica que fan estudis universitaris.
També van a aquest centre bastants religioses i alguns religiosos. Al MIC va fer una bona
feina. Al mateix temps que era rector del Marist International Center, coordinava, com a
superior, les diferents petites comunitats maristes en què està organitzat aquest centre
universitari marista.
Ha participat en aquest Capítol general com a Provincial d’Europa-Centre-Oest, la casa
provincial de la qual és a Nimega. Els germans capitulars han manifestat la seva
confiança en les seves capacitats nomenant-lo vicari general. Parla correctament anglès,
espanyol, portuguès i francès. És una persona de comunió, serena, propera, acollidora,
ferma i de fortes conviccions maristes.

La vida religiosa sanitària estrena Fundació (FERSCA)

La vida religiosa sanitària (FERS-Catalunya i Centres Sociosanitaris Catòlics de Catalunya)
va celebrar la seva assemblea el 28 de setembre a Barcelona. L’acte principal fou l’elecció
del primer patronat de la Fundació FERSCA, que va quedar constituït de la manera següent:
Presidenta: M. Consol Muñoz Sanjuan, superiora general de les Franciscanes Missioneres
de la Immaculada Concepció; Vicepresidenta: Mª del Pilar Rodríguez Villarreal, superiora
general de les Franciscanes Missioneres de la Nativitat de Ntra. Senyora; 1ª Vocal: M.
Milagrosa Bazán Ocón, superiora general de les Serventes de Jesús del Cottolengo del
Pare Alegre, i Secretària: M. Dolors Sitjes Vila, Carmelites de la Caritat-Vedruna
Mons. Romà Casanovas, bisbe de Vic i representant de la CET (Conferència Episcopal
Tarraconense) davant la vida religiosa, va assistir a l’assemblea i va presidir l’Eucaristia. HI
participaren també Mn. Francesc Prieto, delegat episcopal de la vida religiosa activa, el G.
Lluís Serra, secretari general de l’URC, i la Sra. Mª José Martínez Lapeña, presidenta
d’Europa del CICIAMS (Comitè Internacional Catòlic d’Infermeres i Assistents
Medicosocials).
La Junta de Centres, mentrestant, continua en les seves funcions.
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El portal Catalunyareligio.cat
El portal Catalunyareligio.cat és una iniciativa privada i
no institucional. Es independent de la jerarquia
eclesiàstica però respectuós amb els bisbes, els creients
i els ciutadans. Els promotors i col·laboradors del portal
tenen una llarga trajectòria eclesial i cívica. El seu director és Jordi Llisterri, dedicat al
periodisme religiós des dels anys noranta. Va formar part de l’oficina de premsa del Concili
Tarraconense. És autor del llibre Les ferides de l’Església catalana (Columna). Està
vinculat a Foc Nou, El Ciervo, Dialogal i Vida Nueva. Josep Maria Carbonell i Ignasi García
Clavel figuren entre els promotors. Carbonell va presidir el Consell de l’Audiovisual de
Catalunya. Pertany al patronat de la Fundació Joan Maragall i al consell de redacció de
Qüestions de Vida Cristiana, que edita Publicacions de l’Abadia de Montserrat. García
Clavel va ser secretari general d’Afers Religiosos als governs de Jordi Pujol. Va obrir una
delegació de la Generalitat a Roma (La Vanguardia, 27 setembre 2009, p. 40).
Al portal apareixen firmes significatives, entre les quals algunes de religioses i religiosos
que signen els seus respectius blocs: Jesús Renau, jesuïta, Visió positiva; Teresa
Forcades, benedictina, Un manament nou; Lluís Serra, marista, Gerasa, etc.
El seu director, Jordi Llisterri, va ser rebut per la Comissió Permanent de l’URC en la seva
darrera reunió i ha estat invitat a la propera assemblea plenària de l’URC.

Reunió de les Superiores majors i abadesses
El dilluns 28 de setembre es van reunir les superiores majors i abadesses al Monestir de
Sant Benet (Montserrat). Durant el matí, van compartir com fan les visites a les comunitats
i el seu seguiment, un tema molt interessant. Després de dinar, les germanes benetes els
van ensenyar el monestir i el taller de ceràmica. La Gna. Regina els va explicar tot el
procés de les peces, des del seu encàrrec a l’enviament o la venda a la botiga. Dibuixar i
pintar les peces és tota una obra d’art i de paciència! A la tarda, informacions, comentaris
sobre temes diversos que ens preocupen i data i lloc de la següent reunió.

Agenda
2
4
5
10-11
13
15
17
19
28

Dv
Dg
Dl
Ds-Dg
Dt
Dj
Ds
Dl
Dc

Inici de l’Any Batllori al Palau de la Generalitat – Barcelona
Missa celebrativa: 125 anys de la mort de Maria Gay Tibau - Barcelona
URC-CEVRE: inici del primer trimestre de la formació inicial
CONFER: Jornades de PJV - Por una Pastoral PJV conectada. Madrid
URC: Comissió Permanent
Delegats Episcopals de Vida Consagrada
URC-CEVRE – Jornada de formació permanent: María nos conduce al
centro de nuestro ser. Ponent: Marifé Ramos
URC-CEVRE: inauguració oficial del curs de formació inicial
SIRBIR (Secretariat Interdiocesà de Relacions Bisbes i Religiosos)

Contacta amb nosaltres
Lluís Serra
Noemí Pujol

Secretari general de l’URC i director del CEVRE
Secretaria de l’URC i del CEVRE
Informatiu Horeb

sec.urc@confer.es
urc.info@gmail.com
horeb.urc@gmail.com

UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA
Plaça d’Urquinaona, 11, 2n 2a (08010 Barcelona) Tel. 93 302 43 67 · Fax 93 412 38 82
Secretari general: sec.urc@confer.es / Secretaria: urc.info@gmail.com / Informatiu: horeb.urc@gmail.com
http://urc.confer.es
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