Barcelona, 21 de gener de 2010

ANY III. núm.

Jornada Mundial de la Vida Consagrada: Com saps que Déu et crida?

La Vocalia de Pastoral Juvenil i Vocacional de l’URC organitza, amb motiu de la Jornada
Mundial de la Vida Consagrada, una tarda per conèixer la vocació religiosa amb cants,
pregària, discussió de grup i presència de religioses i religiosos per respondre les preguntes
que formulin els participants.
Organitza
Lloc
Dia
Hora
Transport

Vocalia de Pastoral Juvenil i Vocacional de l’URC
Casal Loiola, c) Balmes, 138. Barcelona
Dia 31 de gener, diumenge
18.00-19.30
Metro: L3 i L5 – FFGC Provença

Déu ens crida a ser persones que escolten
“La naturalesa li ha donat a l’home una sola
llengua i dues orelles, perquè pugui escoltar
el doble del que parla.” (Epictet)
Sembla que estem fets per escoltar, però
la veritat és que no és tan fàcil, parlem i parlem
com si tinguéssim dues llengües i una orella.

Para l’orella

Estem cridats, ens sentim cridats i
responem a aquesta crida. L’escolta és la
nostra millor aliada per descobrir i obtenir
respostes que ens ajudin a caminar.

Escoltar a tots i des de tots, perquè no solament es tracta d’escoltar paraules, de dir
paraules, sinó que també és necessari posar l’orella per escoltar no solament allò que es
diu, sinó allò que traspassen els gests, la mirada… del qui ve al nostre costat i espera
alguna cosa més que les nostres paraules. Espera la nostra escolta, la nostra acceptació; ja
que vivim en un món on el soroll ho envaeix tot, s’apropia de tot i no ens deixa sentir,
escoltar els altres, a nosaltres mateixos, i el que és més important, escoltar des del silenci.
Solament ell i des d’ell ens podem preparar per a l’escolta, perquè el silenci hi està
agermanat, és el coixí on seu per fer allò que millor sap fer: escoltar.
I es aquí, a la trobada del silenci amb l’escolta, on la nostra llengua descansa, on el
nostre cor i les nostres oïdes es preparen per sentir allò que Déu vol dir-nos, allò que espera
del nostre ésser consagrat. Ser allà on ens ha portat i ens porta aquella escolta, lloc on els
altres vinguin a acollir el silenci i, allà, preparar les seves oïdes i el seu cor per escoltar
aquell Déu que ens crida a ser “escoltadors” de tothom. El nostre món, la nostra societat, els
nostres germans ens criden.
Ana Mª Domene, Germana Hospitalària del Sagrat Cor de Jesús

Exercicis Espirituals – Estiu 2010
TEMPS DE DÉU, TEMPS DE SILENCI, TEMPS DE PAU
L’URC organitza, en col·laboració amb el Monestir de Montserrat i amb la Cova de Manresa,
tres tandes d’exercicis espirituals oberts a les religioses i religiosos que, en un clima
intercongregacional, vulguin fruir d’un temps de Déu, d’un temps de silenci i d’un temps de
pau en uns dies de l’estiu. Heus ací tres opcions:
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EE1

Dates: 5 a 11 de juliol
EXERCICIS ESPIRITUALS A MONTSERRAT
P. Josep Miquel Bauset, benedictí
“Apassionats per Déu. Testimonis de l’Antic Testament”
Inici: matí del dia 5 (cal arribar abans de les 12.30 h)
Final: dia 11 després de dinar
Preu: 245 € (tot inclòs)
Places limitades, atorgades por ordre d’inscripció

EE2

Dates: 9 a 15 d’agost
EXERCICIS ESPIRITUALS A MONTSERRAT
P. Cebrià Pifarrer, benedictí
“Descobrir Jesús acompanyats per sant Mateu”
Inici: matí del dia 9 (cal arribar abans de les 12.30 h)
Final: dia 15 després de dinar
Preu: 245 € (tot inclòs)
Places limitades, atorgades por ordre d’inscripció

EE3

Dates: 21 a 30 de juliol
VUIT DIES D’EXERCICIS ESPIRITUALS
A LA COVA DE MANRESA
P. Pere Borràs, jesuïta
(s’ofereix «personalització» a les persones que la demanin)
Inici: dimarts 21 juliol (18 h)
Final: dijous 30 juliol (9.30 h)
Reserva i pagament a la Cova de Manresa (tel.: 93 872 04 22)
Places limitades, atorgades por ordre d’inscripció

Forma d’inscripció per als Exercicis Espirituals a Montserrat:
1. Sol·licitar plaça a Noemí Pujol (secretària de l’URC) per correu electrònic
(urc.info@gmail.com), per telèfon (93 302 43 67) o directament a la seu de la plaça
Urquinaona, 11, 2n 2a (08010 Barcelona)
2. Incloure-hi les dades següents: nom i cognoms, institut/congregació, adreça postal,
correu electrònic i telèfon de contacte
3. Una vegada que la Noemí hagi confirmat que hi ha plaça, efectuar el pagament. La
plaça es considera coberta en el moment d’haver efectuat el pagament, prèvia
sol·licitud de plaça.
4. Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres, de 15 a 19 h
5. Pagament: ingrés o transferència bancària al número de compte de “la Caixa”
2100-3040-06-22-00340826
Indiqueu el nom i el cognom de la persona que s’hi inscriu i al costat les lletres EE1
(Montserrat, 5-11 juliol) o EE2 (Montserrat, 9-15 d’agost)
Organitza: URC-CEVRE en coordinació amb el Monestir de Montserrat i la Cova de
Manresa.
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Jornada de Formació Permanent: dissabte, 13 de febrer
La Unió de Religiosos de Catalunya us anuncia la propera jornada de formació permanent de l’URCCEVRE. Atès que creiem que la conferència pot ser del vostre interès, ens plau fer-vos arribar aquesta
informació.

UNA MIRADA CREYENTE A LA REALIDAD ACTUAL
¿A QUÉ NOS INVITA?
a càrrec de

Ana M. Martínez Rodamiláns
Mercedària Missionera de Bérriz, nascuda a Bilbao el 1936.
Després d’haver realitzat estudis de Teologia (Roma) i la llicenciatura en
Filologia Clàssica (Madrid), va dedicar uns anys a tasques d’educació a
Bilbao. Posteriorment, va estar a Amèrica Llatina (Bolívia i Perú) durant
dotze anys i després dotze anys més a Roma, com a consellera general.
Actualment, viu a Madrid, col·labora amb Justícia i Pau a través de l’àrea
de Justícia i Solidaritat de CONFER, dels Comitès de Solidaritat amb Àfrica
Negra i de la xarxa AEFJ. És responsable de la Xarxa de Justícia, Pau i Integritat
de la Creació de la seva Província d’Espanya.

9.45 h Inici de la Jornada
10.00 h Proyecto de Dios:
…y vio Dios que era bueno
…y la mirada de Dios sigue presente sobre el mundo
Una mirada creyente a la realidad actual:
- “Cambio de época” vehiculado por la globalización.
- Mercado y tecnología de la información, pilares de la globalización.
- Tiempo de cambios, de búsquedas, de oportunidades.
- Tiempo de aprender a mirar…
11.30 h Descanso
12.00 h Otra misión es posible:
- Crisis en un mundo globalizado: alimentaria, humanidad itinerante, militarización
Creciente, desequilibrio ecológico, cambio climático, crisis financiera global.
- Riesgos sociales.
- Esperanzas: emergencia de la mujer.
- Oportunidad: globalización desde abajo.
- Nuevo estilo de MISIÓN: opciones y actitudes.
- Misión profética de la Vida Religiosa.
16.00 h Presentación del trabajo en grupos y plenario.
17.00 h Justicia, Paz e Integridad de la Creación (JPIC): invitación de Dios en esta
realidad, enfoque de un nuevo paradigma de Vida Religiosa, estilo de vida y
acciones transformadoras y retos a la formación.
18.00 h. Fi de la Jornada
Data: 13 de febrer de 2010
Preu: 20 euros
Hora: 10-13.30 h i 16-18 h
Lloc: Col·legi Salesià Sant Josep (c/ Rocafort, 42 - Barcelona) L1 Rocafort i L3 Poblesec
Inscripcions: UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA (tel.: 93 302 43 67) (de 15 a 19 hores)
Pagament: Ingrés o transferència bancària al número de compte de “la Caixa”:
2100-3040-06-22-00340826
Indiqueu el nom i el cognom de la persona que s’hi inscriu i al costat les lletres AR.
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Determinació i coratge: 125 anys de missions vives
Missioneres de la Immaculada Concepció
Estem de festa
Estem de festa i us ho volem explicar, perquè cal saber que hi ha fets que duren i que val la
pena recordar.
Aquest curs les Missioneres de la Immaculada Concepció celebrem els 125 anys de
l’arribada de les 5 primeres missioneres a terres africanes, concretament a Fernando Poo
(actual Bioco).
La Congregació va ser fundada per Alfonsa
Cavin l’ any 1850 i el seu caràcter missioner va
ser reconegut per l’ Església el 1885.
L’origen / El principi
Tot va començar quan el superior general dels
claretians, el P. Xifré, buscava religioses que
el volguessin ajudar en la formació de les
nenes i les joves africanes. A tots els instituts,
col·legis i ordes femenins on va preguntar se li
va negar l’ajut per manca de personal.
Desanimat i cansat, d’edat avançada, va
arribar al c/ València, on sabia de l’existència
d’una congregació jove. Ho va tornar a
intentar. El va atendre la M. Valentina Vigo, superiora general del moment. En un principi va
rebutjar l’oferta argumentant que necessitava totes les religioses que tenia per atendre el
col·legi i les diverses obres que hi havia en marxa. El P. Xifré, desil·lusionat, li va dir: “Molt
bé, doncs allà vostès amb les seves consciències. Aquestes nenes es perdran i vostès en
tindran la culpa.”
Dit això va marxar. La M. Valentina Vigo va quedar corpresa. Ella no pensava que havia
d’assumir tanta responsabilitat. Va pensar, va pregar i va determinar explicar a la comunitat
el que li havia passat. Va fer la proposta i li va sorprendre la resposta: totes les religioses
s’oferien voluntàries per anar-hi. Recordem que Fernando Poo era terra insalubre. Era el
lloc on s’ enviava els malefactors i presos polítics.
Les pioneres
Van escollir cinc religioses: Maria Jesús Güell Baltá, 51 anys. Nascuda a Vilafranca del
Penedès. Va escriure un diari del viatge. Va morir a Barcelona als 86 anys. Constanza
Selva, 33 anys. Nascuda a Sesgueioles. Va anar per dos cops a Fernando Poo, on va estar
10 anys. Alejandra Sibila, 29 anys. Natural de Manresa. Quan va tornar es va dedicar a
l’hospital de Sitges. Beatriz Monrós, 23 anys. Natural d’Artés. Va anar a missions durant 20
anys. Maria dels Àngels Perera, 22 anys. Natural de Manresa. Morí a Vilassar als 93 anys.
El viatge
Van tenir una setmana per preparar el viatge. No van faltar opinions contràries al projecte,
fins i tot el bisbe va intentar treure’ls la idea del cap, però l’aventura va començar.
El 24 d’octubre de 1884 sortien del Port de Barcelona a bord del buc Panamà. Destinació:
Cadis. Allà embarcarien a la corbeta La Ferrolana. Amb elles anaven 19 missioners
claretians. El viatge va ser molt llarg. Va durar tres mesos! Van haver de fer front a tota una
sèrie de dificultats: tempestes, períodes de calma en què el vaixell no avançava, la calor que
va fer que haguessin d’adaptar l’hàbit i, per acabar-ho d’adobar, en una de les escales que
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van fer, van haver de compartir l’espai de la corbeta amb uns quants bous que duien la
mateixa destinació.
Al final van poder arribar al seu destí, sanes i estàlvies, el 27 de gener del 1885, amb
l’objectiu de treballar per a la promoció de la dona.
De la primera fundació només ens queda el testimoni directe –en forma de diari del viatge–
de la M. Jesús Güell. Poca cosa més, perquè molta part de la documentació que es
guardava als arxius del carrer de València va ser destruïda durant els incendis de la
Setmana Tràgica.
També perquè en aquell temps no eren conscients que feien història i moltes de les coses
que van fer no es van dedicar a recollir-les per escrit, més preocupades a atendre les
necessitats del dia a dia.
Actualment
Actualment hi ha presència de les Missioneres de la Immaculada Concepció a Europa,
Amèrica i Àfrica. Ho fem a través de projectes educatius (escoles, tallers, residències
universitàries), socials (formació de camperols, cooperatives…) i sanitaris (hospitals, cases
d’acollida, dispensaris).
Com ho celebrem
Les Concepcionistes de Catalunya ho volem
celebrar i donar a conèixer a tothom a través d’una
sèrie d’actes i activitats que s’aniran desenvolupant
al llarg del curs.
1. Participació en un Projecte de “Promoció de la
salut” per a l’hospital de Malabo, Departament d’
infecciosos.
2. Celebració en les diverses comunitats i amb els
laics que treballen a Catalunya.
3. Exposició missionera itinerant…
4. Celebració de la Diada Missionera, el dia 30 de gener, amb una Conferència sobre la
Vida Missionera de les Missioneres de la Immaculada Concepció a l’Església de Guinea i
una taula rodona.
5. Publicació d’un llibre que recull i actualitza l’arribada a Fernando Poo de les primeres
missioneres.
6. Difusió de l’esdeveniment per tal de donar a conèixer l’acció missionera d’aquests 125
anys.
6. Concentració a Montserrat de tot l’alumnat de cicle superior i educació secundària
obligatòria de les tres escoles.
I amb tot això també pretenem estendre i potenciar el sentit missioner de tota vida cristiana.
Entenem el terme “missioner” com la gent que és capaç de deixar-se impressionar per les
necessitats que té al seu voltant, que és capaç –perquè vol– de comprometre’s a millorar la
condició humana de qualsevol persona estigui on estigui, que ha fet una opció concreta a
servir i estendre l’Evangeli des d’aquest Carisma com ho hauria pogut fer des de qualsevol
altre. Que afronta els reptes i les “casualitats” adaptant-se als nous temps i als nous
llenguatges amb l’esperança i el convenciment que som responsables que tot vagi una mica
millor. Ja ho veieu, ho dèiem al principi, estem de festa perquè hi ha fets que duren i que
valen la pena celebrar.
PER MOLTS ANYS !!!!!
Roser Urgellès Salvadó
Mestra de l’Escola Immaculada Concepció
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775 aniversari de la confirmació pontifícia de l'Orde de la Mercè

El 17 de gener de 1235 el Papa Gregori IX amb la butlla “Devotionis vestrae” confirmava a
l'Orde de la Mercè i concedia a l'Orde nascuda a Barcelona el 1218 la Regla de Sant Agustí.
A Barcelona hem celebrat el 775 aniversari aquest cap de setmana passat.
El dia 16 de gener a la tarda a la Basílica de la Mercè de Barcelona va haver la salve
sabatina mercedària presidida pel Mestre General de l'Orde de la Mercè, Giovannino Tolu,
acompanyat dels superiors provincials de Catalunya, Florencio Roselló i de Castella, José
Ignacio Postigo, del Rector de la basílica, Mn. Jordi Farré i de religiosos mercedaris que
juntament amb laics vinculats a la Mercè van venerar i van
resar davant la imatge de la Mare de Déu de la Mercè.
El dia 17 a les 10 del matí en el cor de la catedral iniciem
amb els canonges de la santa església catedral el cant de
Laudes que va presidir el Dr. Josep Mª Martí Bonet. Mn.
Martí Bonet va fer una breu monició explicant per què avui
estàvem els frares de la Mercè resant al costat dels
canonges del cabildo catedralici de Barcelona. Sant Pere
Nolasc i els primers frares que vivien a l'Hospital de Santa
Eulàlia, al costat de la catedral celebraven la litúrgia de les hores amb els canonges. Avui,
després de gairebé 775 anys, hem rememorat aquelles hores canòniques de Pere Nolasc i
els frares de l'Hospital de Santa Eulàlia (així es deien a l'inici) amb els canonges de la Seu
barcelonina.
A les 10.30 ha començat l’eucaristia que ha presidit el cardenal arquebisbe de Barcelona, Dr.
Lluís Martínez Sistach. En la celebració eucarística hem concelebrat vint-i-set sacerdots
(quinze canonges i dotze mercedaris). Acompanyant el cardenal-arquebisbe de Barcelona
estaven el P. General, el P. Provincial de Catalunya, el P.
Provincial de Castella i el President del cabildo de la
catedral, el Dr. Joan Guiteras.
L'eucaristia va concloure amb la processó de tots els
celebrants, religiosos i acòlits a l'altar de la Mare de Déu
de la Mercè, que en el retaule d'aquest altar es
representa la fundació de l'Orde de la Mercè. Mentrestant
el cor de la catedral, acompanyat pels assistents a la
missa, canten els goigs de la Mare de Déu de la Mercè.
La sala de la Mercè va ser el lloc per escoltar, en finalitzar l’eucaristia, la ponència del Dr.
Josep Mª Martí Bonet sobre l'Església de Barcelona, la seva catedral, bressol de l'Orde i sant
Pere Nolasc, fundador de l'Orde. El diumenge a la tarda, a la parròquia de Sant Pere Nolasc
de Barcelona, es van cantar unes solemnes vespres i celebració de l'eucaristia presidides pel
Mestre General de l’Orde com a clausura d'aquestes jornades mercedàries, de record d'una
data important en l'Orde per mirar vers el futur i seguir sent missatgers d'alliberament per als
nous captius de la nostra societat.
7

Taller de Espiritualidad desde los márgenes de nuestro mundo
Confirmat el lloc de celebració:
CEP (CENTRE D’ESTUDIS PASTORALS) ·
(BARCELONA) – L1 I L3 PLAÇA DE CATALUNYA

C/

RIVADENEYRA, 6, 3R

PIS

Com al divendres de la setmana passada es va assolir amb una certa
amplitud el nombre mínim per celebrar el Taller, s’admeten algunes
inscripcions més fins a les 6 de la tarda de divendres, 22 de gener.
Organitza
Animadors
Lloc
Dia
Hora
Inscripcions
Preu
Pagament

Més informació

URC amb l’Àrea de Justícia i Solidaritat de la CONFER
José Luis Saborido, jesuïta, Ana Isabel González, missionera
mercedària de Bérriz, i Soledat Mena, jesuïtina
CEP (Centre d’Estudis Pastorals)
C/ Rivadeneyra, 6, 3r pis (Barcelona)
L1 i L3 Plaça de Catalunya
Dia 23 de gener, dissabte, i 24 de gener, diumenge
23 de gener, dissabte: 10.00-14.00 i 16.30-20.00
24 de gener, diumenge: 10.00 a 13.15.
UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA (tel.: 93 302 43 67) (de 15 a 19
hores)
30 €
Ingrés o transferència bancària al número de compte de “la Caixa”
2100-3040-06-22-00340826
Indiqueu el nom i el cognom de la persona que s’hi inscriu i al
costat les lletres TE.
93 302 43 67

www.tskv.cat: creure sense complexos
Una iniciativa on-line que es va consolidant, amb més d’un curs d’existència. Es tracta
d’una revista digital adreçada a adolescents i joves, on trobareu informació i opinions, des
d’una perspectiva cristiana, sobre temes molt diversos: cinema, llibres, música, noves
tecnologies, testimonis. Promoguda per un grup de religiosos i laics i laiques que treballen
per a la Pastoral de Joves de la Companyia de Jesús. Amb una inquietud de transmetre la
fe sense complexos mitjançant l’ús dels mitjans de comunicació i ser un servei a l’Església a
Catalunya.
Us convidem a visitar-la i us fem diversos precs:
•
•
•

Que la doneu a conèixer als vostres ambients (ens podeu demanar un banner per
facilitar-vos la feina.
Que ens envieu els vostres articles, comentaris, ressenyes de libres o pel·lícules, que
us registreu. La volem fer créixer entre tots i totes.
Que ens envieu les vostres activitats per a fer-ne difusió a l’agenda.
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Fòrum Català de Teologia i Alliberament

L’actual situació del món i, també, la de molts grups i petites comunitats de creients fa que
un grup de persones, plural en molts aspectes, que tenim en comú el sentit de la
Transcendència i el refús a aquest model de societat que segrega i margina les majories,
considerem que és un moment oportú per convocar, en el marc del II Fòrum Social
Català del proper mes de gener de 2010, un Fòrum Català de Teologia i Alliberament, com
l’expressió catalana dels Fòrums Mundials de Teologia i Alliberament.
Totes les experiències i debats confluiran en una trobada final dissabte, 23, i diumenge, 24
de gener del 2010, cap de setmana previ al II Fòrum Social Català. La trobada tindrà lloc a
l’Escola Pia Nostra Senyora, carrer Diputació, 277 de Barcelona (entre Passeig de Gràcia i
Pau Claris).
Per a qualsevol qüestió, poseu-vos en contacte a través de la pàgina web de la xarxa o al
correu del Fòrum: forum.catala@gmail.com o al telèfon 658 096 860.
FÒRUM CATALÀ DE TEOLOGIA I ALLIBERAMENT: MANIFEST
Un espai de trobada
És un moment oportú per la necessitat, tantes vegades
repetida, de trobar-nos i posar en comú qui som, així com les
nostres esperances i dificultats. L’anomenem Fòrum de
Teologia, no en el sentit de teologia formal, sinó per la voluntat
de compartir l’experiència que tenim del sentit del
transcendent. Ens uneixen valors, compromís i treball en
àmbits semblants. Volem que sigui un espai que faciliti
explicar-se als grups i persones que no tenen altres mitjans per
fer-ho. Som molta gent però, sovint, no ens coneixem. Sabem
que les raons, que han fet que cadascú de nosaltres visqui la
fe en el seu grup, ens poden impulsar a compartir això mateix
amb altres grups per enriquir-nos amb l’experiència dels altres i
per compartir el sentit de Transcendència.
És un moment oportú per a les persones, grups, comunitats, moviments de base…, ja
que totes les institucions pateixen, de fa temps, un procés d’erosió en la seva credibilitat.
Davant la soledat o sensació de viure en el desert o en la frontera que pot sentir la gent
enfront els reptes del món d’ara, considerem imprescindible acompanyar-nos i crear espais
on se senti la força de la comunitat.
Món laic
Considerem positiu viure en un món definitivament laic i que no permet ingerències ni
privilegis a les confessions religioses. Les expressions públiques de l’experiència religiosa
personal aniran quedant, progressivament, difuminades. L’anonimat de la laïcitat és una
oportunitat de crear nous espais per reconèixer-nos i per reconèixer i establir diàleg amb
aquelles noves “espiritualitats laiques” que sorgeixen des de la ciutat secular.
Immigració
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És un moment oportú, també, pel fenomen creixent
de la immigració que veiem més com una oportunitat
que com un problema. És una riquesa extraordinària
que, de manera generalitzada, diferents sensibilitats
davant la Transcendència o en les diferents maneres
d’entendre i relacionar-se amb Déu puguin conviure
en un mateix territori. El diàleg interreligiós no es farà
ja des de les jerarquies religioses o en congressos
d’entesos, sinó des del carrer, al col·legi, a l’escala, al
supermercat. Cal fomentar-lo, amb naturalitat, des de
les mateixes bases.
La crisi
Òbviament, davant la difícil situació actual de crisi econòmica, d’atur, de tancament
d’empreses, és un moment oportú per
trobar-nos. L’alliberament, que està en el
nucli de totes les religions, és també
alliberament viscut a través de la història
com a alliberament material. Compartim el
criteri, que s’ha expressat clarament en el
darrer Fòrum Social Mundial, que aquesta
crisi no l’han de pagar els pobres. Estem al
final d’una llarga il·lusió fonamentada sobre
la possibilitat d’un creixement indefinit i
necessàriament injust. Vivim en un món
greument malalt i ferit. Cal, doncs, trobar-se
perquè, des de les diferents sensibilitats,
puguem establir ponts entre nosaltres i amb
els altres actors socials amb qui compartim
compromisos
i
criteris
(solidaritat
internacional, lluita contra el deute,
conservació de la naturalesa, repartiment de
recursos, decreixement, etc.).
Regeneració moral
No hi haurà sortides econòmiques a la crisi sense una prèvia i necessària regeneració
moral: contra la idea que no hi ha alternativa, cal desenvolupar l’imaginari social i impulsar
les alternatives des de la base. I cal una nova fonamentació ètica de la societat, que vol dir
una enorme exigència i esforç per combatre l’obscenitat de la situació actual de violència i
injustícia al món. Sense aquests dos components és impossible superar la crisi a favor de
l’alliberament de les majories i, fins i tot, de nosaltres mateixos. I aquells que creiem en el
sentit transcendent de la persona tenim molt a aportar perquè els valors de les religions,
històricament, s’expressen a través de les propostes i comportaments de l’ètica.
Educació
Des d’aquí que voldríem que un dels eixos conductors o denominador comú, en aquesta
edició del Fòrum “Teologia i Alliberament”, fos una ampla reflexió sobre l’educació. El
trasbals que pateixen, en aquests moments, tots els espais educatius, des dels continguts
fins a l’educació en valors, és el reflex de la importància que les diferents forces socials
donen a l’educació i del que, si desitgem el canvi de les consciències, no en podem quedar
al marge.
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Agencia Fides: 11 religiosos i 2 religioses assassinats a l’any 2009
Agents pastorals assassinats el 2009
Ciudad del Vaticano (Agencia Fides) – Como de costumbre, la Agencia
Fides publica al final del año el elenco de los agentes pastorales que han
perdido la vida en modo violento durante los últimos 12 meses. Según las
informaciones que tenemos, en el 2009 han sido asesinados 37 agentes
pastorales: 30 sacerdotes, 2 religiosas, 2 seminaristas, 3 voluntarios laicos. Son casi el doble
respecto al pasado 2008, y es el número más alto de los últimos diez años.
N°

Nombre y Apellidos

Nacionalidad Instituto o Diócesis

Lugar y fecha de la muerte

1.

P. Giuseppe Bertaina

Italia

Nairobi (Kenya) – 16/1

D. Eduardo de la Fuente
Serrano
3. D. Juan Gonzalo
Aristizabal Isaza
4. D. Daniel Matsela Mahula
5. D. Lionel Sham
6. D. Révocat Gahimbare
7. P. Gabriel Fernando
Montoya Tamayo
8. P. Jesús Ariel Jiménez
9. D. Ramiro Ludeña
10. P. Lorenzo Rosebaugh

España

Misioneros de la
Consolación (IMC)
Diocesano

Colombia

Diocesano

Medellín (Colombia) – 22/2

Sudáfrica
Sudáfrica
Burundi
Colombia

Diocesano
Diocesano
Diocesano
Redentoristas

Bloemhof (Sudáfrica) – 27/2
Mohlakeng (Sudáfrica) – 7/3
Karuzi (Burundi) – 8/3
Vichada (Colombia) – 16/3

Colombia
España
Estados
Unidos

Vichada (Colombia) – 16/3
Recife (Brasil) – 20/3
Alta Verapaz (Guatemala) –
18/5

11. Padre Ernst Plöchl

Austria

Redentoristas
Diocesano
Misioneros Oblatos de
María Inmaculada
(OMI)
Misioneros de
Mariannhill
Agente pastoral laico

2.

12. Jorge Humberto Echeverri Colombia
Garro
13. D. Habacuc Hernández Benítez México

Diocesano

14. Eduardo Oregón Benítez

México

Seminarista

15. Silvestre González
Cambrón
16. P. Gisley Azevedo Gomes
17. Don Mariano Arroyo
Merino
18 Ricky Agusa Sukaka

México

Seminarista

Brasil
España

Estigmatinos CSS
Diocesano/OCSHA

R.D. Congo

Agente Caritas

19 D. James Mukalel
20 P. Leopoldo Cruz

India
El Salvador

Diocesano
Redentorista

21 D. Cecilio Lucero
22 D. Ruggero Ruvoletto
23 D. Evaldo Martiol

Filipinas
Italia
Brasil

Diocesano
Fidei donum
Diocesano

24 D. Oscar Danilo Cardozo
Ossa

Colombia

Diocesano

La Habana (Cuba) – 14/2

María Zella (Sudáfrica) –
31/5
Panamá di Arauca
(Colombia) – 11/6
Tierra Caliente (México) –
13/6
Tierra Caliente (México) –
13/6
Tierra Caliente (México) –
13/6
Brazlândia (Brasil) – 15/6
La Habana (Cuba) – 13/7
Musezero (R.D. Congo) –
15/7
Mangalore (India) – 30/7
San Salvador (El Salvador) –
24/8
Nord Samar (Filipinas) – 6/9
Manaus (Brasil) – 19/9
Santa Caterina (Brasil) –
26/9
Villavicencio (Colombia) –
27/9
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25 William Quijano

El Salvador

26 D. Ed Hinds

Estados
Unidos
Francia
Estados
Unidos

27 Don Louis Jousseaume
28 Suor Marguerite Bartz

29 D. Hidalberto Henrique
Guimaraes
30 P. Miguel Angel
Hernandez
31 Don Jean Gaston Buli
32 Don Daniel Cizimya
Nakamaga
33 Padre Louis Blondel

Laico, Comunidad
S.Egidio
Diocesano

San Salvador (El Salvador) –
28/9
Chatham (N.J.- USA) –
24/10
Egletons (Francia) – 26-10
Saint Berard, Nuevo México,
USA – 1/11

Brasil

Diocesano
Hermanas del
Santísimo Sacramento
por los Indios y Negros
(SBS)
Diocesano
Maceió (AL), Brasil – 7/11

Guatemala

OFM Capuchino

R.D. Congo
R.D. Congo

Diocesano
Diocesano

Francia

Misionero de África
(P. Blanco)
Monja Trapense

34 Suor Denise Kahambu
Muhahyirwa
35 P. Jeremiah Roche

R.D. Congo

36 Don Alvino Broering
37 Don Jaramillo Cárdenas

Brasil
Colombia

Irlanda

Esquipulas (Honduras) 8/11
Bunia (R.D.Congo) – 10/11
Bukavu (R.D. Congo) – 6/12
Pretoria (Sudáfrica) – 7/12
Bukavu (R.D. Congo) – 7/12

Sociedad de S. Patricio Nairobi (Kenya) – 11/12
para las Misiones
Extranjeras
Diocesano
S. Catarina (Brasil) – 14/12
Diocesano
S. Rosa de Osos (Colombia)
– 20/12

Estado religioso
Sacerdotes 30
(19 diocesanos y 1 Fidei Donum, 3 Redentoristas, 1 Misionero de la Consolación: 1
Misionero Oblatos de María Inmaculada, 1 Misionero de Mariannhill, 1 Estigmatino 1,
Padre Blanco, 1 Sociedad de San Patricio; 1 Capuchino)
Seminaristas 2
Religiosas 2
Laicos
3
Países de origen
Asia
America

2
19

África
Europa

7
9

(India, Filipinas)
(6 Colombia, 4 Brasil, 3 Estados Unidos, 3 México, 2 El Salvador,
1 Guatemala)
(4 R.D. Congo, 2 Sudáfrica, 1 Burundi)
(3 España, 2 Francia, 2 Italia, 1 Irlanda, 1 Austria)

Lugares de muerte
Asia
America

2
23

África
Europa

11
1

(India, Filipinas)
(6 Brasil, 6 Colombia, 3 México, 2 Cuba, 2 El Salvador,
2 Estados Unidos, 1 Guatemala, 1 Honduras)
(4 R.D. Congo, 4 Sudáfrica, 2 Kenya, 1 Burundi)
(Francia)

En els annexos, es tramet l’informe íntegre.
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Emergència Haití
1. Augmenta el nombre de víctimes en centres salesians d’Haití
Cadena de solidaritat salesiana cap a l’illa caribenya
Continuen arribant notícies tràgiques d’Haití, entre elles la mort dels alumnes salesians del
Centre Don Bosco de Port-au-Prince. Després d’una primera estimació, que parlava de més
de 200 nois i joves sota la runa amb alguns dels educadors, es calcula ara que són prop de
500.
A aquest tràgic nombre cal sumar la mort de tres
salesians (Hubert Sanon, de 85 anys; Atsime
Wilfrid, de 28; i Vibrun Valsaint, de 26); la resta
dels 66 religiosos del país estan bé, tot i que
alguns han resultat ferits. També ha mort un
cooperador i sis centres han estat gairebé
destruïts.
Els salesians han pogut ja obrir una línia de
comunicació amb el centre de Missions
Salesianes a New Rochelle (USA), que està
coordinant les tasques d’assistència, i amb la
Casa General, a Roma. Des del primer moment
estan organitzant l’estructura logística per començar les intervencions i l’ajuda dels
voluntaris, col·laborant alhora amb la Federal Emergency Management Agency.
El provincial de les Antilles, Víctor Pichardo, ha aconseguit arribar a la capital haitiana en
un helicòpter militar, passant-hi una nit. La seva visita ha permès recollir dades concretes
per a les fases successives de les intervencions.
Les obres salesianes de Santo Domingo i Barahona, a la República Dominicana, tindran un
paper destacat en l’organització de l’ajuda a les obres salesianes d’Haití. Els salesians de la
República Dominicana han enviat deu camions carregats amb queviures i medecines.
A això se suma el contenidor d’arròs enviat des dels Estats Units i la recollida de fons que
està realitzant la Família Salesiana al llarg de tot el món. A través dels centres d’animació
missionera, i de nombroses ONGD salesianes, s’ha creat una cadena de solidaritat cap a
l’illa caribenya. Una cadena que vol ser la mostra del compromís salesià pel treball amb els
nois i joves més desfavorits d’Haití. Un compromís que va néixer el 1935 amb l’arribada dels
primers Salesians i Salesianes a aquest país.
2. Servei Jesuïta a Refugiats i Migrants
La població haitiana col·labora en el repartiment de les primeres ajudes d’aliments i aigua
que arriben a Port-au-Prince
El Servei Jesuïta a Refugiats i Migrants porta des de Santo Domingo 200 tones d'aliments i
aigua a Port-au-Prince, que es reparteixen amb l'ajuda de la població. “Es van organitzar per
rebre l'ajuda i es van comprometre a ajudar-nos a baixar els camions. Hem arribat a una
nova comprensió de la situació”, Mario Serrano, sj, director SJRM-Entrecultures a la
República Dominicana.
L’ajuda per terra aconsegueix repartir-se amb seguretat
Si l'ajuda internacional sembla estar retinguda a l'aeroport de Port-au-Prince, l'ajuda de les
organitzacions amb una xarxa social prèvia tant a República Dominicana com a Haití sí
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aconsegueix arribar a les víctimes del terratrèmol que va assolar la capital caribenya fa una
setmana. El Servei Jesuïta de Refugiats i Migrants-Entrecultures, en coordinació amb la resta
d'organitzacions locals de la República Dominicana, va aconseguir repartir aquest cap de
setmana més de 200 tones d'aigua i aliments entre els habitants de la zona de Tabarre –a
l’est de Port-au-Prince, confrontant amb l'aeroport (barri de Cazeau).
Mario Serrano sj, director de SJRM-Entrecultures, relata en primera persona com va ser el
repartiment, passant de la inquietud i sensació d'inseguretat al compromís dels mateixos
haitians per protegir el repartiment de l'ajuda i fer-ho de manera segura:
“Vam sortir de Santo Domingo cap a Haití i vam creuar la frontera amb dos grans camions
d'ajuda. Ens assegurem de ser acompanyats de seguretat militar. Vam arribar al noviciat
jesuïta ja gairebé de nit i no descarreguem els camions per por de la reacció de la població.
Ja no teníem seguretat militar…, però vam tenir dos policies per a la vigilància d'aquesta nit.
Al dia següent, molt d’hora al matí, vam descarregar i després ens vam reunir per organitzarnos. Mentre ens reuníem, un gran nombre de persones va començar a colpejar la porta
demanant que es distribuís el menjar. Vam aturar la reunió i vam pensar en el que era
pitjor. Vam haver de trucar a la policia. Va arribar la policia i la gent no es va dispersar. El
comandant ens va demanar que els donéssim una ampolla d'aigua i els acomiadéssim amb la
promesa que també a ells els donaríem l'ajuda rebuda. La gent va acceptar i els vaig prometre
que aniria a parlar amb ells més tard.
Aquella tarda em vaig acostar a ells. El nostre noviciat està a l'entrada del seu barri, que és
molt pobre i en el qual resideixen moltes víctimes del sisme. Aquella tarda vam tenir una
excel·lent assemblea d'habitants. Van entendre que necessitàvem temps per organitzar la
distribució, nosaltres vam entendre que ells també havien de ser beneficiaris de la nostra
ajuda. Vaig compartir amb ells la nostra por i sentiment d'inseguretat, ells ens van afirmar
que en la zona posarien la seguretat, es van organitzar per rebre l'ajuda i es van
comprometre a ajudar-nos a baixar els camions d'ajuda. No sap l'alegria que em va donar
tot aquest procés. Una alegria lligada a una nova compressió de la situació, a unes
referències molt concretes de persones, a una nova forma de gerències de l'ajuda. Cal
integrar la gent tant com es pugui en el procés mateix… Quan es va amuntegar la gent a
la nostra porta exigien menjar, amb enuig i valor. Recordo el meu temor davant tanta gent.
Ara veig cares amigues, gent amb les quals compartir i treballar junts per una mateixa
causa… Ara tenim una seguretat i protecció més forta que la que ens poden brindar les
forces militars, tenim l'acompanyament de qui preteníem acompanyar i ajudar…”
3. De Claretians i Enllaç Solidari ONG
Com a Claretians i Enllaç Solidari ONG i tenint presents les indicacions congregacionals i del
superior provincial d'Antilles, el P. Héctor Cuadrado, ens hem coordinat a fi canalitzar
l'ajuda que es rebi a través de PROMICLA de Puerto Rico (Fundació Claretiana: promoció
missionera claretiana d’Antilles).
A escala internacional ha estat gran la resposta de solidaritat i d'ajut humanitari de primera
resposta i d'acció; des dels governs i organismes internacionals (les seves reserves
alimentàries i humanitàries i els seus mecanismes d'intervenció i d'actuació) i des de les
plataformes de solidaritat i ONG. Accions molt importants i imprescindibles, no fàcils de
coordinar i regular, i que —cosa bona— omplen sempre molts minuts i pàgines dels mitjans
de comunicació. Però no tot s'esgota en el primer moment, després ve el dia a dia, el refer el
quotidià, la reestructuració, reconstrucció, reubicació de les persones... en la vida que
segueix; són els mesos i anys posteriors a tot esdeveniment catastròfic.
La nostra campanya d'ajuda, coordinada amb els claretians que són allí i entitats de la zona,
s'adreça a la complementació del que pugui fer falta a la primera onada solidària rebuda i
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sobretot a projectes de planificació i recuperació de futur, tot seguint les prioritats i programes
que es vagin desenvolupant des d'allà en els diversos camps socials, salut, educatiu,
reconstrucció, etc., per això és una campanya oberta, ara en fase d’emergència, i que no
finalitzarà mentre calgui.
4. Les congregacions religioses continuen treballant a l’illa
Testimonis de la tragèdia a Haití. Informacions de CONFER (18.01)
A poc a poc continua augmentant la informació provinent d'Haití sobre la situació de les
diferents congregacions religioses presents a l’illa. La Conferència Espanyola de Religiosos
prossegueix amb la seva tasca de recopilar la més gran informació possible sobre la situació,
tant de la població afectada com de les comunitats religioses que estan contribuint a les
tasques de rescat. Els religiosos i les religioses romanen a la capital acollint les famílies,
cercant supervivents, atenent les necessitats de la població, informant com poden del que ha
succeït i donant testimoni de lliurament i servei.
A causa de la situació catastròfica i de caos que es viu a Port-au-Prince, no és fàcil reclamar
informació de totes les congregacions. Fins al moment, la CONFER ha pogut conèixer les
dades següents:
•

Dominiques de la Presentació.- La Provincial de les Dominiques de la Presentació
(amb comunitats al país) sap que la casa de les germanes es va ensorrar en part,
encara que les dominiques estan il·leses. Pitjor sort han tingut els nens alumnes del
centre que mantenen allà. L'escola es va ensorrar i se suposa que han mort tots.

•

Filles de Maria Auxiliadora.- Les Germanes estan dormint a cel ras, en llits de xiripa,
elles i les noies. Les FMA de Santo Domingo estan organitzant portar matalassos
lleugers. Dormen en les cadires, intentant estar atentes també a qui volgués entrar a
les seves cases, o en el que en queda. A la comunitat de Petion Ville, la més afectada
pel sisme, han quedat quatre de les set FMA. Les altres, les més grans, s'han traslladat
a la casa provincial, que és més segura. Petion Ville també és seu de l’aspirantat, i
totes les aspirants han estat enviades a la casa provincial, aquí estan totes juntes, a la
part del davant de la casa. La part de la casa provincial on estaven allotjades les
internes ha caigut tota, i les 40 noies estan amb elles, al ras.

•

Redemptoristes.- A Port-au-Prince tenen dues comunitats: Saint Gérard, parròquia, i
Saint Clément (rue Bois-Patate, Turgeau) amb els seus estudiants professos i altres
seminaristes. Tots els cogermans a Puerto Príncipe estan sans i estalvis. De les
nostres cases i Institucions, el monestir Saint Gérard segueix a peu dret però danyat.
L'església Saint Gérard ha quedat totalment destruïda; només alguns quadres han
quedat a peu dret i el sostre de xapa metàl·lica no ha caigut. L'escola Saint Gérard
(primària i secundària) es va desplomar amb els seus 300 estudiants i professors dins;
gairebé tots han resultat morts.

•

Salesians.- Fins al moment es coneix que han mort 3 salesians i els més de 200
alumnes del col·legi Don Bosco de la capital, que ha quedat totalment destruït.

•

Clergues de Sant Viator.- Tenen allà cinc comunitats en quatre ciutats. Ens ha afectat
el terratrèmol en dos. La més important, Villa Manresa. L'edifici és Villa Manresa, un
dels edificis emblemàtics de Port-au-Prince, molt significatiu per a la vida religiosa
d'Haití. Pròxim al seminari, que ha estat totalment destruït. Actualment, els seus jardins
s'han convertit en un "alberg" improvisat. El superior de la Fundació i alguns germans
intenten atendre els prop de 400 damnificats que s'han refugiat als jardins de la casa.
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•

Els Montfortians han perdut dotze dels seus seminaristes —morts entre les restes de
CIFOR—, un Institut de teologia per a religiosos d'Haití on acabaven d'acabar una
reunió juntament amb altres seminaristes, inclosos els nostres. Els Redemptoristes,
amb prou feines acabada la reunió, havien partit a peu mentre els altres es quedaven
allà esperant el cotxe que els anava a portar a casa. A més, la seva església de Saint
Louis Roi de France, a prop de casa nostra de Saint Clément en Bois Patate, es va
ensorrar sobre la gent que hi pregava. No hi ha notícies sobre el nombre de víctimes
que va haver-hi en aquesta església com tampoc en la residència adjunta a l'església.
No tenim notícies sobre les altres comunitats i institucions.

•

Els Oblats han perdut també cinc seminaristes en circumstàncies similars a las dels
Montfortians.

•

Els Sacerdots de la Santa Creu sembla que han estat protegits pel P. André, com
també tots els seus seminaristes, igual que els ha passat a les Germanes.

•

Les Germanes Missioneres de Crist Rei sembla ser que s’han salvat totes, a
excepció de les germanes que treballaven a l’hospital per a leprosos de Sigueneau
(Léogâne), a 15 km de Puerto Príncipe, i del qual no hi ha notícies.

•

Franciscans.- Els franciscans tenen tres comunitats allà. Cap frare ha mort, però una
de les cases ha quedat destruïda, així com un dispensari mèdic que atenen.

Hi ha moltes altres congregacions que també estan presents a Haití, fent tasques educatives,
sanitàries i socials des de fa molts anys. En cas de conèixer més dades sobre congregacions
religioses, no dubteu a transmetre-la a mcs@confer.es.
5. Invitació a l’ajuda solidària i a la pregària per les víctimes del terratrèmol a Haití
En una comunicació als preveres, diaques i comunitats religioses del bisbat de Sant Feliu de
Llobregat, el bisbe Agustí Cortés suggereix el text següent per a la pregària en les celebracions
litúrgiques i en l’oració personal dels fidels:

“Perquè els qui es troben desvalguts a causa del
terratrèmol que han sofert els habitants d’Haití
experimentin la protecció misericordiosa de Déu i no els
manqui el consol i l’ajut dels germans i de les institucions
que poden alleujar el seu dolor. Preguem el Senyor”
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La Bíblia com a “gran codi” de la cultura d’occident
La Fundació Joan Maragall (FJM) va celebrar ahir, 20 de
gener, a l’Auditori de La Pedrera de Caixa Catalunya (Pg. de
Gràcia, 92. Barcelona), l’acte commemoratiu del 20è
aniversari. Per aquest motiu, el Patronat de la FJM va convidar
Mons. Gianfranco Ravasi, president del Pontifici Consell de la
Cultura, que va impartir la conferència que porta per títol: La
Bíblia com a “gran codi” de la cultura d’occident.
El president de la FJM, Dr. Antoni Matabosch, va obrir l’acte,
que va presidir el cardenal de Barcelona, Mons. Lluís Martínez Sistach, recordant la
vinculació d’aquesta entitat, des dels inicis, amb el Pontifici Consell de la Cultura, que
“sempre ens ha ajudat a aprofundir en la nostra eclesialitat, a obrir-nos més a la
universalitat, a fer-nos més conscients de la nostra
coresponsabilitat europea”. El Dr. Matabosch va
afirmar que, per a la FJM, “sempre ha estat
essencial la inculturació de la fe en la cultura
catalana, en el sentit d’encarnació de l’evangeli en
cadascuna de les cultures i alhora d’introducció
d’aquestes en la vida de l’Església”.
A continuació, Mons. Ravasi va impartir la ponència
La Bíblia com a “gran codi” de la cultura d’occident,
el text de la qual publiquem en els annexos.

Esdeveniments i celebracions
► Llibreria Paulines. Celebració de la Conversió de Sant Pau. Dissabte, 23 de gener, a les
18.00 h., xerrada d’Ignasi Ricart, claretià i biblista, i eucaristia. Ronda de Sant Pere, 19-21,
Barcelona.
► Festa de Sant Joan Bosco. Diumenge, 30 de gener. Conferència: “L’estil educatiu salesià
als 150 anys de la Fundació de la Congregació Salesiana”, per Àlex Damians, Missa
concelebrada i convivència familiar. Tibidabo.

Calendari del mes de gener i febrer: propers esdeveniments
23-24 Ds
Dg
31
2

Dm

Taller: “Espiritualidad desde los márgenes de nuestro mundo” a Barcelona.
Com saps que Déu et crida? Trobada al Casal Loiola, de Barcelona, de
18.00 a 19.30, organitzada per la Vocalia de Pastoral Juvenil i Vocacional
Jornada Mundial de la Vida Consagrada

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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