Barcelona, 19 de novembre de 2009

ANY II. núm.

P. Elías Royón, jesuïta, nou president de CONFER
Gna. Margarita Bofarull, Sagrat Cor de Jesús, nova vicepresidenta
Dos rostres nous, elegits per les més de
350 persones a la XVI Assemblea
general de la CONFER, representen des
del 12 de novembre passat els prop de
60.000 religioses i religiosos que
testimonien l’evangeli per la geografia
dels pobles d’Espanya. Es tracta del P.
Elías Royon, jesuïta, que és el nou
president, i la Gna. Margarita Bofarull, la
nova vicepresidenta. Ambdós succeeixen,
respectivament, el P. Alejandro Fernández
Barrajón, mercedari, i la Gna. Cecilia Barreda Merino, ctsj.
Breus pinzellades biogràfiques
P. Elías Royon
Natural de Benameji (Còrdova), 1937; ingressà a la Companyia: 1957; ordenat sacerdot,
1969; llicenciat en Teologia i doctor en Teologia per la Universitat Gregoriana de Roma;
mestre de novicis (1973-1981); professor de Teologia i vicerector de la Universitat de
Comillas (1981-1987); provincial de la Província de Toledo (1987-1993); provincial
d’Espanya (1993-1995); conseller general i assistent per a l’Europa meridional, Roma (19952004); provincial d’Espanya (2004-Actualitat).
Gna. Margarita Bofarull
Margarita Bofarull Buñuel, nascuda el 2 de febrer de 1961 a Barcelona. Va professar a la
congregació del Sagrat Cor de Jesús el
1997 i la seva formació acadèmica és la
següent: llicenciada en Medicina i Cirurgia
per la Universitat de Barcelona (1985),
llicenciada en Teologia, especialitat Moral,
per la Facultat de Teologia de Catalunya
(1994). Actualment, és professora en
excedència de la Facultat de Teologia de
Catalunya
i
de
la
Universitat
Centreamericana (UCA), de San Salvador.
A la seva congregació ha desenvolupat els
càrrecs següents: consellera provincial,
directora titular d’una escola i superiora
provincial des de l’any 2005. És la nova
vicepresidenta de CONFER fins al 2013.

XVI Assemblea de la CONFER: “Perquè tinguin vida…”
Prop de quatre-cents superiors majors de congregacions residents a Espanya han participat
a la XVI Assemblea general de la CONFER del 10 al 12 de novembre a la seu del carrer
Alfonso XIII de Madrid.
Els temes principals han estat els següents:
 Moments de pregària
 Aprovació dels nous estatuts
 Temes normatius de l’assemblea
 Eleccions de nous membres per a la junta directiva
 Espais de reflexió i diàleg
1. Moments de pregària

Les tres eucaristies han estat presidides per Jesús Sanz Montes, ofm, president de la
Comissió Episcopal per a la Vida Consagrada (dia 10), pel P. Eusebio Hernández Sola, oar,
delegat del cardenal Fran Rodé, prefecte de la Congregació per als Instituts de Vida
Consagrada i Societats de Vida Apostòlica (dia 11), i per Manuel Sánchez Monge, bisbe
Mondoñedo-Ferrol (dia 12).
La pregària matinal del dia 12 ha estat animada per l’Equip Escolta i Discerniment amb el
tema Explorant la vida religiosa. Portadors i portadores de somnis possibles.
Al final han lliurat una publicació titulada Portadores de sueños y... poniéndole pies, amb un
fort contingut experiencial.
2. Aprovació dels nous estatuts
La CIVCSVA (Congregació per als Instituts de Vida Consagrada i Societats de Vida
Apostòlica), pertanyent al Vaticà, va presentar unes orientacions sobre els nous estatuts tot
partint del fet jurídic que les Conferències de Religioses i Religiosos estan sempre integrades
per superiores i superiors majors. S’han debatut en assemblea cadascun dels punts suggerits,
de manera especial els referents a les possibles zones, que s’han votat separadament.
Finalment, s’ha procedit a la votació del conjunt dels estatuts, que han obtingut un 94% de
vots afirmatius.
3. Temes normatius d’assemblea
La memòria informe de la secretaria
general i la memòria econòmica i
pressupost per al 2010 han estat els
assumptes propis de l’ordre habitual.
S’han debatut també alguns aspectes
organitzatius i de gestió per al millor
funcionament econòmic i de gestió de
les obres. S’ha posat en consideració i
s’ha decidit el canvi de seu.
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4. Eleccions de nous membres per a la
junta directiva
El procés electoral s’ha obert el dia 11. Els
superiors majors s’han reunit per proposar
els candidats possibles que poguessin
responsabilitzar-se de l’animació de
CONFER els propers quatre anys. Les
eleccions s’han celebrat el dijous dia 12.
En el transcurs d’aquesta XVI Assemblea,
s’han elegit el P. Elías Royón, jesuïta, com
a president de CONFER, i la Gna.
Margarita Bofarull, Sagrat Cor de Jesús,
com a vicepresidenta. Ambdós han estat
elegits per a un període de quatre anys.
5. Espais de reflexió i diàleg
- L’Equip Interdisciplinari de CONFER ha presentat el seu estudi titulat La
intercongregacionalidad. Un fruto a madurar en la estación de la globalización.
Integren aquest equip María José Arana, Sagrat Cor; Pedro Belderrain, claretià;
Antonio Calero, salesià; Maria del Claustre Solé, Companyia de Maria, i Marciano
Vidal, redemptorista. La CONFER editarà aquest Quadern per tal que pugui arribar a
les comunitats i nodrir la seva lectura i reflexió.
- Mons. Manuel Sánchez Monge, bisbe de Mondoñedo-Ferrol, ha pronunciat la
ponència de clausura titulada La vida consagrada, signo de vida en la Iglesia
Particular.

Paraules del nou president de CONFER, Elías Royón Lara
Queridas hermanas, queridos hermanos:
Esta mañana os expresé con espontaneidad mi
gratitud por vuestra confianza al elegirme como
nuevo Presidente de CONFER. Pero también os
pedí vuestra ayuda y colaboración. La CONFER,
su Presidente y los órganos de gobierno necesitan
de ella.
Entiendo mi servicio a CONFER y el de la misma
CONFER como un compromiso de servicio a la
Vida Consagrada y, por tanto, a la Iglesia, a la que
la Vida Consagrada sirve desde su peculiaridad
carismática.
Pero un servicio que no se reduce a la atención puramente institucional de los órganos y las
estructuras. Ese servicio es necesario, pero es insuficiente. Porque se podría convertir en
burocracia sin vida y sin espíritu.
Todos necesitamos sentirnos convocados desde CONFER a prestar un servicio a la misma
Vida Consagrada. Invitados a revitalizarla y renovarla cada día, con los ojos fijos en Aquel
que es el fundamento de nuestro ser de consagrados. Llamados a manifestar el amor
apasionado a Jesucristo y a su Evangelio. Vocacionados a ser, con humildad pero con
convicción, presencia histórica de la forma de vida que escogió para sí el Hijo de Dios al
hacerse hombre. Animados a reencontrar la belleza de una vida apasionada por Dios, de
donde brota la pasión por el ser humano, especialmente por los más alejados y marginados,
a los que Jesús amó con particular predilección.
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En definitiva, necesitamos sentirnos convocados a un servicio de anuncio y testimonio, con
objeto de que se cumpla el deseo de Jesús que ha servido de lema a esta Asamblea: "Para
que tengan Vida...", y vida en abundancia. Un servicio al Evangelio para que ilumine las
inteligencias y convierta los corazones, contribuyendo así a la construcción de una sociedad
más justa, solidaria y abierta a Dios.
Nuestra historia es precisamente "la historia de un multiforme servicio apostólico a la Iglesia,
al pueblo de Dios" (VC 9), porque, como ha recordado Benedicto XVI, "no existe ámbito
humano y eclesial donde los religiosos y religiosas no estén presentes, de modo a menudo
silencioso, pero siempre activo y creativo" (Carta a la plenaria de la Congregación,
septiembre 2005). Y esto no sólo en el pasado, sino también en el presente.
Aun con nuestras limitaciones, la Vida Consagrada apostólica en España se esfuerza por
responder a las urgencias misioneras y a las nuevas pobrezas de tantos hombres y mujeres
de nuestra sociedad. Lo quiere continuar haciendo con el lenguaje multiforme de Jesús: el
lenguaje de las bienaventuranzas, de la gratuidad y de la compasión, prestando atención al
Espíritu y a la voz de la Iglesia para ser enviada en misión a las fronteras culturales,
sociales y religiosas. Ese envío forma parte esencial de nuestra identidad.
Sería un contrasentido si la Vida Consagrada realizara este servicio mirándose sólo a sí
misma, aislada o en paralelo, sin vivirse y entenderse como un don del Espíritu "precioso y
necesario para el presente y el futuro de la Iglesia" (VC 3). Es el Espíritu quien nos introduce
en la comunión eclesial, quien hace que nos sintamos en la Iglesia sujetos activos y
responsables de la misión común del anuncio del Evangelio, realizada según la peculiaridad
de nuestros carismas y bajo la guía de los Pastores, recordando que "cuanto más intensa
es la comunión, tanto más se favorece la misión" (Pastores Gregis, 22).
Hemos de reconocer que, a pesar del camino recorrido, estamos todavía escasos de
palabras "puente", de signos, de actitudes, de diálogo confiado que conviertan en
constructiva la tensión normal, presente en ocasiones, a causa de la doble dimensión,
jerárquica y carismática, que constituye la comunión eclesial.
CONFER desea responder a estas llamadas del Espíritu con sencillez pero con decisión.
Quiere comprometerse a tender puentes y a ser mediación en el interior de la Vida
Consagrada, con el fin de que ningún Instituto o Congregación pueda sentirse ajena a ella,
sino al contrario: que todos puedan sentirse en casa propia. CONFER quiere igualmente
fomentar la comunión eclesial entre todos sus componentes: jerarquía, presbíteros,
religiosos y laicos, acogiendo la acuciante llamada de Juan Pablo II, cuando exhortaba,
como el gran desafío del inicio del tercer milenio, a "hacer de la Iglesia la casa y la escuela
de la comunión, si deseamos responder a las esperanzas del mundo" (NMI43).
No puede faltar en este momento un recuerdo emocionado y agradecido a los consagrados
y consagradas que han gastado sus vidas por
Jesucristo con una generosidad y entrega admirables,
y viven ahora retirados o en las enfermerías. Les
decimos desde aquí que continúan siendo necesarios
para la construcción del Reino; que siguen
colaborando con la misión de la Iglesia con su oración
y la ofrenda de sus vidas.
A los jóvenes religiosos y religiosas, un saludo lleno
de afecto. Tenéis en vuestras manos el futuro de
tantas dimensiones de la Vida Consagrada, pero
sobre todo el proyecto de Dios sobre vosotros, un
proyecto que se construye a diario en una entrega
apasionada a Aquel que os ha confiado el regalo
misterioso de la vocación.
De nuevo gracias, Alejandro y Cecilia, por los años de servicio a la Vida Consagrada
española desde vuestro trabajo en CONFER. Gracias a la H. Julia y a todo el personal de la
4

Sede por su trabajo y especialmente en la preparación de esta Asamblea. Gracias a
Gonzalo por su brillante y eficaz moderación. Gracias a todos vosotros y vosotras por
vuestras presencia y participación serena y responsable en esta Asamblea.
Nuestro saludo y agradecimiento al P. Eusebio Hernández, Delegado en esta Asamblea del
Cardenal Prefecto de la Congregación para la Vida Consagrada, rogándole que se haga
intérprete de este saludo y agradecimiento ante el Eminentísimo Sr. Cardenal Prefecto.
Nuestra gratitud al Sr. Obispo Presidente de la Comisión Episcopal para la Vida
Consagrada, D. Jesús Sanz, que nos ha acompañado estos días, con el ruego de que haga
llegar a la Conferencia Episcopal Española y a su Presidente nuestro saludo y el deseo
sincero de continuar colaborando
con lealtad, como consagrados y
consagradas,
en
comunión
misionera con nuestros Pastores.
Al Sr. Obispo de MondoñedoFerrol, D. Manuel Sánchez
Monge, nuestro agradecimiento
por su ponencia y por su
presidencia en la Eucaristía que
clausurará esta Asamblea.
Termino expresando un convencimiento personal, lleno de esperanza, que estoy seguro
compartís conmigo todos vosotros y vosotras. La Vida Consagrada apostólica está
enraizada en los planes de Dios para la misión de la Iglesia universal, "para que tengan
vida...". Es un cuerpo vivo, capaz de engendrar vida, una vida que atrae y fascina porque es
memoria de Jesús; capaz de crear vida también en y para la Iglesia española del siglo XXI;
con un futuro que confiamos a la bondad y a la fidelidad de Dios para con su Pueblo, la
Iglesia.
Muchas gracias.
12 de noviembre 2009

La vida religiosa i la llibertat
Si en la nostra societat secularitzada la religió ja és una cosa
desconcertant i no gaire compresa, la vida religiosa pròpiament dita
—formar part d’un orde i d’una comunitat— és un fet gairebé impossible
de concebre. Per a moltes persones el que costa d’acceptar —més que la
vivència personal de la fe, que no s’acostuma a posar en dubte— és el
sotmetiment a una regla, unes normes i unes conductes, que,
aparentment, duen a una pèrdua de llibertat personal. En definitiva, la
creença més generalitzada és que algú que abraça la vida religiosa es
priva ell mateix de ser lliure.
Entrar a la vida religiosa, però, no és comparable a triar uns estudis o entrar en una
determinada empresa, perquè al darrere hi ha una dimensió espiritual, la crida de Déu, que
la diferencia clarament i sense la qual res no tindria sentit. Quan Déu crida no ho fa mai per
esclavitzar, ja que vol una acceptació lliure d’aquesta vocació. Paradoxalment, allò que no
és una simple opció personal, sinó una crida, fa de la vida d’aquestes persones un àmbit de
llibertat on no falta ni sobra res. És ni més ni menys aquella existència en aparença tancada
i estèril a què han estat cridats el que els fa oberts i plens de vida. No és l’única manera de
viure la fe cristiana, però sens dubte ens ha de merèixer una consideració especial.
Eduard Brufau, Catalunya Cristiana, any XXXI, núm. 1.573 – 12 de novembre de 2009
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El projecte Estació d’enllaç
El projecte ESTACIÓ D’ENLLAÇ neix fa tres anys del desig de
persones il·lusionades amb la pastoral de joves i preocupades per
la mateixa per tal de somiar junts quelcom per als joves del nostre
segle. Després d’algunes reunions intentant veure la realitat
juvenil del nostre entorn, dissenyem aquest projecte amb un
objectiu ben concret: que sigui una OFERTA D’ANUNCI DE
JESUCRIST per a JOVES, de forma creativa i provocadora.
La proposta és que “l’estació” sigui un lloc de referència per als
joves i no de pertinença. És un projecte pensat per a joves a partir
de 18 anys, que sigui itinerant pel que fa al lloc de trobada i
realitzada mensualment. Un espai on presentar el missatge
cristià: com a primer anunci per a gent que cerca i com a
segon anunci per a joves en recerca a través de la invitació
dels seus propis companys i joves. Tot això amb un gran
protagonisme dels mateixos joves. Vol “pro-vocar” la trobada
personal i grupal amb el Crist.
Allò més rellevant d’aquest projecte és que aquesta proposta
no la fem cadascú pel nostre compte. És una iniciativa
pensada i gestionada com a Església de Barcelona, per tots i
totes. Tot això és possible amb la implicació del conjunt
d’instàncies
d’Església:
moviments,
congregacions,
parròquies… Anem posant en comú les possibilitats que tots
tenim. L’experiència ens fa dir que aquesta “solidaritat
pastoral” és possible. El projecte creix en la mesura que som
capaços de compartir el que som, les nostres iniciatives,
maneres de fer, capacitats artístiques… Aleshores la força que
tenim és més gran.
El projecte és aquest espai de trobada, d’escolta, on molts tenen cabuda. Vol oferir
“experiències frontissa” que puguin invitar a anar més enllà en la recerca personal. Tot això
amb un rostre tolerant i obert (atents,
també, a la interreligiositat). Amb una
invitació a contactar amb el sentit de
la vida i afavorir l’expressió, la
formulació
de
preguntes,
la
presentació d’opcions de vida i la
celebració. Ajudant a connectar amb
altres realitats juvenils de l’entorn. No
vol suplir els grups ja existents i pot
generar la formació de grups de gent
en recerca: immigrats que no tenen
comunitat cristiana estable, joves en
replantejament de la pròpia fe
adormida, amics de la universitat…
Les congregacions i moviments
participants fins al moment i que
donen suport al projecte són Salesians, Jesuïtes, Maristes, Jesús-Maria, Sagrada Família
de Natzaret, Vedrunes, Concepcionistes, Escolàpies, Lestonnac, Moviment de Centres
d’Esplai Cristians (MCEC), Moviment Cristià de Joves (MCJ), Seminari del Poble de Déu i la
Delegació de Pastoral de Joventut.
Mercè Montells, concepcionista
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Estació d’enllaç: primera parada
Hem iniciat aquest curs amb renovada il·lusió. El nostre equip de
treball “La Lokomotora” ha crescut. Això ha donat un nou aire i
nou alè, ens ha renovat donant més força al projecte.
La primera parada de l’Estació d’enguany va ser tot un èxit. Ens
convoquem tots plegats una hora abans del que és habitual en la
nostra trobada mensual per tal de començar a fer ambient amb
una “Bokatada”. A continuació, i a ritme de Batukada, ens dirigim
al centre mateix de la plaça Catalunya, des d’on es dóna el toc de
sortida d’aquest nou curs. Tot això amb la idea de fer extensiva la
convocatòria a altres joves més enllà dels grups.
Un cop ja a la plaça de Santa Anna, lloc de la nostra trobada,
iniciem una roda de testimonis de 3r i 4t món, de persones que
aquest estiu han dedicat part del seu temps a compartir la vida
amb els més petits, els més febles de diferents països del món. Els nostres Titelles “Tort i
Dret”, van ser els encarregats de dinamitzar i
entrevistar cada testimoni. Cada un d’ells i a partir
d’unes imatges suggeridores, ens presenten allò que
han viscut en el camp de la presó, de l’animació i el
lleure…, al Salvador, a l’Índia, a l’Àfrica i al País Basc.
Després d’escoltar cada una de les experiències, que
ens deixen a tots amb ganes de saber-ne més,
donem pas a un altre moment important d’Estació
d’enllaç.
Volem que, en un espai breu de temps, un jove ens
comuniqui com descobreix en el seu dia a dia la
presència del Senyor. Convidem a fer aquest testimoni a partir d’un objecte.
La Maria ha triat com a objecte una tassa. Amb el seu compartir crea un ambient de silenci,
expectació, emoció… Esdevenen uns minuts del pas del Senyor per la nostra “Estació”.
Com que creiem que el viscut és important, donem un petit
record de la trobada, on hi ha el dibuix de l’objecte i una
pregunta per a la posterior reflexió personal o en grup.
Amb un cant final acabem la primera trobada d’aquest curs i
ens convoquem ja per a la següent, en la qual, a través del
cinema i de la mà de Peio Sánchez, intentarem reconstruir
Jesús. Aquesta serà el proper 20 de novembre a l’Escola
Tècnica Xavier (Xaverianes).

Els màrtirs de l’UCA. Exigència i gràcia
Discurs pronunciat a la Universitat de Santa Clara, Califòrnia, el 5 de
novembre de 2009, per JON SOBRINO, El Salvador
“Sobre estos mártires quiero hablarles, con agradecimiento por lo que fueron
e hicieron, pero también con la convicción de que es vital mantenerlos vivos
y de que sería fatal dejarlos morir. Los mártires, ellos y ellas, nos confrontan
con nosotros mismos sin escapatoria, iluminan las realidades más profundas
de nuestro mundo y lo que hay que hacer con él. Tenemos que enfrentarnos
a los ídolos que exigen víctimas en el tercer mundo, aunque sus raíces más hondas están
en el primero, y tenemos que trabajar por revertir la historia, y salvar así a una civilización
que está gravemente enferma, como decía Ignacio Ellacuría, a un mundo en trance de
muerte, como dice Jean Ziegler. A los cristianos los mártires nos señalan, mejor que nada y
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sin temor a equivocarnos, el camino a seguir. Son los que más nos empujan al seguimiento
de Jesús y mejor nos introducen en el misterio de su Dios.”
Discurs complet a http://eclesalia.blogia.com/2009/111601-martires.php

20 anys. Convenció sobre els Drets de l’Infant
Enguany, se celebren els 20 anys de l’aprovació
de la Convenció dels Drets de l’Infant. Una jornada
per a no oblidar. Vídeo: Els nens tenen drets, a:
http://www.youtube.com/watch?v=nnfumgs3t4&feature=player_embedded#

Fe d’errates
► Al núm. 52 d’Horeb, 29 d’octubre de 2009, p. 2, sobre la notícia “La mística renova el
món. El testimoni de sant Pau” diu: “Jòrdan Faugier, monjo de Solesmes”. Ha de dir: “Jòrdan
Faugier, monjo de Solius”.
► En el mateix número, p. 4, el títol La vida religiosa i els mitjans de comunicació ha de dir
Teresianes: trobada europea a Tortosa.

Calendari de novembre: propers esdeveniments
19
20

Dj
Dv

20-21
21

Ds

22

Dg

28
30

Ds
Dl

RAP (Reunió d’Abats i Provincials) a Montalegre
► Estació d’enllaç: Reconstruïm Jesús a través del cinema. Escola Tècnica
Xavier (Xaverianes). 22.00 h. Av. Francesc Cambó, 12, Barcelona
► Estació d’enllaç: Actuació de màgia amb el mag Reivaj i concert amb la
DPJ Band. 22.00 h. Parròquia Santa Maria de Gardeny, c. Acadèmia, 43,
Lleida
IV Jornades Matrimoni i Família – Auditori P. Manyanet, Barcelona
Missa d’acció de gràcies, amb motiu de la canonització de sant Francesc Coll
Presidida pel Sr. Cardenal Lluís Martínez Sistach
Lloc: Basílica de Santa Maria del Mar, Barcelona. Hora: 11 h
► Experiència SICAR, de 4.30 a 8.30 del vespre al Monestir de Sant Pere de
les Puel·les
► Eucaristia d’acció de gràcies per la canonització de sant Francesc Coll
Presidida per Mons. Francesc Pardo, bisbe de Girona. Lloc: Catedral de
Girona. Hora: 17 h
XVI Jornada de Religioses i Religiosos en Barris Obrers i Populars
Reunió de la Vocalia de Pastoral Juvenil i Vocacional

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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