Barcelona, 28 de gener de 2010

ANY III. núm.

Jornada Mundial de la Vida Consagrada: Camins de Consagració

Vivim i caminem
“Camins de consagració” és el lema que
aquest any presideix la Jornada de la Vida
Consagrada, el proper 2 de febrer.
Crec que el lema expressa molt bé
l’essència de la nostra opció de vida: camí.
La vida consagrada és un camí a recórrer,
un camí “en companyia”, en companyia dels
germans i germanes que, com nosaltres,
han cregut que val la pena cercar, anar
endavant malgrat els dubtes, les caigudes,
les errades, les incerteses… I és, sobretot,
un camí que es fa en companyia d’Aquell
que ens diu “Jo sóc amb tu”.
Som pocs, molts ja som grans…, però
VIVIM i CAMINEM. Caminem enamorats d’una persona, Jesús, i d’un projecte, l’evangeli.
Continuem somiant que un altre món és possible. Creiem en la utopia del Regne, la utopia
per la qual van donar, i donen, la vida a molts germans i germanes que han fet el camí
davant nostre. Germans i germanes que ens demostren que la vida que val, que resta per
sempre, és la vida que es lliura gratuïtament. I és aquest, sens dubte, el secret de la nostra
felicitat.
Volem caminar, i caminar amb els ulls ben oberts per tal de descobrir els senyals
d’esperança que hi ha en el nostre món, i que són molts, encara que, de vegades, potser
perquè no aixequem prou els ulls, ens costa descobrir.
Que Jesús, el nostre gran company de camí mantingui sempre fermes les nostres petjades!
Gna. Cristina Martínez, teresiana
Presidenta de l’URC

Principals celebracions previstes a les diòcesis catalanes
Arquebisbat de Tarragona:
El dia 31 de gener, diumenge, Eucaristia a la catedral, a les 11.00 h.
Bisbat de Tortosa:
El 31 de gener, diumenge, Festa de la Vida Consagrada, presidida pel Sr. Bisbe, a les
Germanes Teresianes de Jesús-Tortosa, de 16.30 a 18.30 h.
Bisbat de Lleida:
El 6 de febrer, dissabte, a la parròquia de la Mercè dels PP. Mercedaris. Començarà a
les 10.30 amb l'acollida, seguit de la presentació de la llum com a signe de renovada
dedicació al servei de Regne de Déu. A les 11.15 h, compartir fratern i festiu entre tots
els presents i, per tancar la diada, a les 12 h, missa presidida pel Sr. Bisbe.
Bisbat d’Urgell:
Cada comunitat d’acord amb el rector de la parròquia.
Bisbat de Solsona:
El dia 31, diumenge, al bisbat de Solsona, hi ha set punts de trobada.
-Berga i Navàs. Ho celebren als dos llocs amb vespres i berenar de germanor.
-Solsona i Súria. Ho celebren als dos llocs a la tarda amb missa, vespres i berenar de
germanor.
-Cervera. Ho celebra amb una xerrada vocacional, vespres i berenar de germanor.
-Mollerussa i Tàrrega. Ho celebren als dos llocs amb vespres i berenar de germanor.
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Bisbat de Vic:
El dia 30, dissabte, a les 5 de la tarda, trobada a les Caputxines de Manresa.
Xerrada sobre la Lectio Divina i Eucaristia.
E dia 31 de gener, a les 6 de la tarda, eucaristia presidida pel Bisbe a la parròquia de
la Mare de Diví Pastor.
Bisbat de Girona:
El dia 2 de febrer, dilluns, Eucaristia a la catedral, a les 18.30 h.
Arquebisbat de Barcelona:
El dia 2 de febrer, Eucaristia a la Catedral, presidida pel Cardenal Martínez Sistach, a
les 19 h.
Bisbat de Terrassa:
El dia 2 de febrer el bisbe presideix la missa a la Catedral a les 20 h i hi convida els
religiosos.
El dia 7 de febrer té lloc la trobada del bisbe amb els religiosos de la diòcesi al Casal
Borja, a les 5 de la tarda: conferència de Mn. Josep Anton Arenas i Eucaristia
presidida pel bisbe.
Bisbat de Sant Feliu de Llobregat:
La celebració de Sant Feliu de Llobregat serà el dia 2 de febrer, dimarts, a les 18.30 h
a la catedral.

Religioses i religiosos avui
Només a Catalunya n’hi ha milers. Es mouen en la discreció, però no estalvien la seva
presència, especialment als llocs de frontera. S’entesten a alleujar el patiment humà, a
construir relacions fraternes més enllà de les diferències, a oferir serveis socials, educatius,
hospitalaris a les persones necessitades. N’hi ha que, des dels claustres de la vida
contemplativa, es dediquen a oferir el do inestimable de la pregària, i intercedeixen per
tothom. Són companys de camí per als emigrants, per als pobres, per als nens del carrer,
per a les prostitutes, per als interns als
centres penitenciaris, per als malalts
terminals. La seva causa no és una
ideologia sinó l’home i la dona
contemporanis. Resulten invisibles per als
mitjans de comunicació. Només en alguns
casos, apareixen en els espais mediàtics
per convertir-se en la veu dels sense veu,
per denunciar abusos des de la llibertat de
la seva condició, com Pere Casaldàliga,
com Teresa Forcades, les afirmacions de
la qual sobre els interessos farmacèutics
s’han vist confirmades i fins i tot l’OMS ha
hagut d’impulsar una investigació. Viuen
en comunitat i comparteixen els béns.
Saben que no tot és meravellós en la seva vida i saben que no sempre estan a l’altura de la
crida que han rebut. Aquest coneixement els manté en la humilitat. El compromís social no
els impedeix dedicar-se a l’estudi. N’hi ha que vesteixen hàbit. Altres no es distingeixen del
seu entorn. Gran és el que fan a favor dels altres, però el motor que mou la seva vida és la
persona de Jesucrist. A ell i a la difusió de la Bona Notícia han consagrat la seva vida. En ell
troben la raó de la seva vida. Preguen, de vegades des de la penombra d’una fe peregrina.
Es lliuren al proïsme, perquè, com diu sant Ireneu, “l’home és la glòria de Déu”.
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Representen una pinzellada de transcendència, que contrasta amb l’imperi del materialisme
i del consum. Intenten centrar la seva vida en Déu en comptes de mirar-se contínuament el
melic. Volen neutralitzar l’exaltació del seu mateix jo obrint el seu cor al proïsme. Es mouen
en la diversitat i el pluralisme com un peix a l’aigua. Saben que els dons són múltiples i que
cadascú vol viure a fons el seu. Sempre amb la mirada posada en el bé de tothom. No
cerquen privilegis sinó complicitats en la construcció del Regne de Déu.
A Catalunya, són cada vegada més grans. La piràmide d’edat augmenta. Les passes són
més lentes, malgrat que les conviccions continuen fermes. Els rostres reflecteixen més
arrugues. Es pregunten per què hi ha escassos relleus. Hi ha moltes explicacions, que tenen
l’origen en el model de societat que construïm. El neoliberalisme econòmic lloa el vedell d’or
i s’allunya, així, del Déu veritable. La societat renuncia a la vida, com a natalitat i com a
lliurament, i aquest fet repercuteix en molts nivells. Es pregunten si elles i ells són la causa
que no cristal·litzin les crides vocacionals. Hi ha endevinaires que s’instal·len en el retorn
nostàlgic al passat com a beuratge per arreglar el descens de vocacions, quan l’únic retorn
vàlid és la conversió contínua a Jesucrist i el seu evangeli. Moltes vegades són
incompresos, però no obliden que el seu Mestre no va tenir més sort. Fou perseguit i
crucificat als marges de Jerusalem. Esperen, amb tot, perquè l’amor sempre ressuscita, i
deixa les tombes buides.
El 2 de febrer proper se celebra la Jornada Mundial de la Vida Consagrada. Un dia especial
per a l’Església i per a la societat.
Lluís Serra Llansana, marista
Secretari general de l’URC

Fascinació creixent
A mesura que “m’endinso” en els camins de la
vida, sento que la meva pròpia vida es va
descomplicant, els desigs secundaris es
debiliten, començo a reconciliar-me amb la
meva pròpia pobresa i estimar-la com si es
tractés d’una companya de camí inseparable.
Allò que em semblava inamovible comença a
canviar i allò que considerava “recolzament
segur” cau per falta de consistència. Aleshores
es fa palès el descobriment, cada vegada més
pregon, d’una presència interior contra la qual
ja no vull lluitar, com Jacob, perquè com
reconeix la meva ànima que és per ella que
sempre havia sospirat! I desitjo amb tot el meu
ésser obrir-me a ella, a aquest món emergent,
poblat de misteri, que no deixa d’atreure’m
oferint-me horitzons de fascinació creixent. I el
meu anhel és deixar-me trobar i no cercar més,
com
abans,
fugisseres
satisfaccions
immediates, que m’allunyen de la Veritat.
I és aquesta presència interior la que va
plenificant el meu cor en la seva dimensió
afectiva i em fa possible estimar més enllà del sentir, la que va transformant la temuda
solitud del cor en un lloc “sonor”, habitat, espai d’espera i trobada.
A la vegada fa que els meus ulls vegin la fal·làcia del que és efímer, perquè el que hi ha de
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més autèntic en mi ja no es conforma amb parcel·les de bé, d’amor, de bellesa… ho vol tot.
Anhela eternitat i plenitud.
Descobreixo que aquesta presència tangible que m’envolta va prenent en la meva vida la
forma d’un rostre concret: Jesús de Natzaret, que va despertant en mi una “sensibilitat
evangèlica”, transfigurant les realitats concretes de la vida, fent-me dolç el que abans m’era
amarg, invitant-me a participar d’un goig “secret”, que acosta a la terra la plenitud del cel: la
bellesa d’allò “poc, petit, pobre”.
Em sento cada vegada més “atreta” i ja no hi ha res més apassionant que cercar la
configuració real amb Ell en les seves actituds més íntimes: escollir l’últim lloc, rebutjar els
aplaudiments, rentar els peus, posar l’altra galta, perdonar qui em vol mal…
¿Quina atracció misteriosa amaga tot això que exteriorment no sembla desitjable, però que
interiorment és font d’un goig tan gran que em porta no només a “acceptar-ho”, sinó fins i tot
a “escollir-ho”?
Gna. Begoña Fornés, Puresa de Maria
Catalunya Franciscana, any XLV – núm. 232 – octubre-desembre de 2009

El 2 de febrer... tenim tantes coses a celebrar!
Una de les teories que expliquen la influència
dels mitjans de comunicació en la societat és la
de “l'establiment d'agenda”. Ve a dir que
aquests mitjans seleccionen i classifiquen la
informació determinant, quins són els temes
d'interès, donant així un sentit intencionat a
l'actualitat.
El proper dimarts, 2 de febrer, l'Església celebra
el dia mundial de la vida consagrada. Algú
podria estar temptat a dir que, vistes les
Para l’orella
perspectives, potser no cal cridar massa
l'atenció per tal de no subratllar les nostres
mancances (de joventut, de vocacions, d'impuls
profètic...). En aquest sentit, potser fins i tot agrairia el fet que probablement no sigui un
esdeveniment massa mediàtic (efectivament, la vida consagrada no sembla un tema
d'interès com per sortir a l'agenda pública).
Lluny d'aquest derrotisme, i també d'un triomfalisme fora de lloc, considero que val la pena
que les dones i homes consagrats aprofitem l'ocasió que se'ns ofereix. Perquè hi ha molt a
celebrar: la donació generosa i discreta de tota la vida; el servei amorós a les persones; la
relació assídua amb el Senyor que sap superar eufòries i arideses; els detalls de
comunicació de vida i de fe construint comunitat; la capacitat d'escoltar el món amb obertura
malgrat el pes dels anys i del cansament; la disposició a viure la provisionalitat dels
desplaçaments...
La presentació del Senyor ens recorda que tot això té sentit des d'aquell que és la nostra
llum. Per ell, ens hem “avingut a perdre-ho tot a canvi de guanyar-lo a ell”, com afirma
vitalment Pau.
En aquest moment en què potser som més conscients de les nostres febleses, pot ser
reconstituent recordar de manera agraïda el do de la nostra vocació. I fer-ho més enllà dels
límits de la nostra pròpia família.
Bona diada a totes i tots! Enhorabona pel regal que som els uns per als altres!
G. Pere Ferré, marista
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Compromís definitiu de tres nous monjos a Montserrat
Diumenge, 31 de gener, a les 11 h, professen solemnement els monjos Efrem de Montellà,
Gabriel Soler i Andreu M. Martínez.
Actualment, la comunitat compta amb 76 monjos, una seixantena dels quals resideix
a Montserrat i 6 estan en procés de formació
Montserrat, 28 de gener de 2010. Diumenge, 31 de gener,
durant la missa conventual de Montserrat, que s’iniciarà a les
11 h a la Basílica de Santa Maria, els monjos Efrem de
Montellà, Gabriel Soler i Andreu M. Martínez signaran el seu
compromís definitiu amb la comunitat benedictina de
Montserrat i seran consagrats com a monjos per a la seva
professió solemne. A la cerimònia, que serà presidida pel P.
Abat de Montserrat, Josep M. Soler, hi assistiran els monjos
de la comunitat, que actualment està formada per 76
membres —sis d’ells en procés de formació—, a més dels
familiars i amics dels tres professos solemnes.
Durant la celebració, Efrem de Montellà, Gabriel Soler i
Andreu M. Martínez llegiran, davant del P. Abat i la resta de
monjos de la comunitat i els fidels assistents, la cèdula de
professió, que és un text escrit a mà per cadascun dels tres, i
que diu el següent: “Prometo davant Déu i els sants dels quals conservem aquí les relíquies,
i en presència del P. Abat d’aquest monestir i dels seus monjos, lligar-me a aquesta
comunitat, viure com a monjo i ser obedient segons la Regla de Sant Benet”. En acabar,
signaran l’esmentada cèdula sobre l’altar de la Basílica de Santa Maria i, posteriorment,
cantaran el següent verset del salm 118: “Rebeu-me, Senyor, segons la Vostra Paraula, i
viuré, que no em vegi confós en la meva esperança”, que repetiran tres vegades. D’aquesta
manera, expressaran la voluntat de donar-se plenament amb la confiança de l’ajut de Déu.
Acabat aquest punt, i després que el P. Abat els faci lliurament dels signes de la seva
condició de monjos —la cogulla i el llibre de pregària—, rebran l’abraçada de tots els monjos
professos solemnes, com a símbol d’unió i d’acolliment a la comunitat.
Els tres nous membres de la comunitat de Montserrat
Efrem (Salvador) de Montellà i Llauradó va néixer a Barcelona el 27 de març de 1970. És
diplomat en piano, professor de Solfeig, de Teoria de la Música, Transposició i
Acompanyament, i també de piano. Ha estat professor de Música —Solfeig, Teoria de la
Música, Piano, Harmonia, Acústica i Cant Coral— a l’Escola Municipal de Música Issi Fabra,
de Puigcerdà, i de Música d’ESO a l’Institut Pere Borrell, també de Puigcerdà, on va exercir
el càrrec de cap d’estudis del centre durant tres cursos. La seva activitat de voluntariat s’ha
desenvolupat en associacions, en el terreny de la música, com a organista a les parròquies
de Nostra Senyora dels Àngels de Llívia i Sant Domènec de Puigcerdà, i ha estat membre
del Consell Diocesà de Pastoral del Bisbat d’Urgell. Actualment està acabant els estudis de
Batxillerat en Teologia a Montserrat.
Gabriel (Jaume) Soler i Villegas. Nascut a Berga el 25 d’agost de 1980, és llicenciat en
Ciències Polítiques per la Universitat Autònoma de Barcelona. Entre les tasques que té
encomanades al monestir destaquen la conservació de teixits de la Sagristia de la basílica,
la col·laboració en les Jornades de Cultura Humanista —que s’organitzen conjuntament amb
la Universitat de Barcelona—, les traduccions per a la revista montserratina Studia
Monàstica i el seu treball en la Secció d’Arqueologia Bíblica del Museu de Montserrat i en la
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Pastoral del Santuari. Actualment, està realitzant els estudis de Filosofia i Teologia a
Montserrat.
Andreu M. Martínez i Motos va néixer
el 19 de setembre de 1953 a Cazorla
(Jaén), tot i que va viure a La Sénia
(Montsià). Ha treballat en el món de la
pedagogia musical com a professor de
música,
director
de
corals
i,
especialment, a l’Escola de Música
Joventuts Unides de La Sénia. El seu
contacte amb Montserrat el va iniciar
arran de la participació a les Trobades
d’Animadors de Cant per a la Litúrgia,
dirigides pel P. Gregori Estrada, del qual
es va convertir en un ferm col·laborador.
També va tenir contactes amb l’Escola
de Pedagogia Musical (EPM), mètode P.
Ireneu Segarra. Actualment organitza les Trobades d’Animadors de Cant de Montserrat i
treballa a l’Hostatgeria del Monestir.

Santa Joana Jugan, un estímul i un desafiament
Entrevista a la Mare Celine de la Visitation, superiora general de les Germanetes dels
Pobres
220 cases en 32 països diferents, que acullen més de 13 mil ancians i
2.700 religioses (la darrera casa va ser inaugurada el 2007 a les
Filipines).
Aquests són alguns dels números de les Germanetes dels Pobres, la
congregació fundada per la francesa Maria de la Creu, Joana Jugan,
que fou canonitzada per Benet XVI l’11 d’octubre passat després del
reconeixement del guariment inexplicable d’un metge nord-americà.
De l’actualitat del seu carisma i de la seva obra ens en parla la mare
general, Celine de la Visitation.
Què ha canviat a la congregació després de la seva canonització?
El fet que la nostra fundadora ara és santa és un estímul i un desafiament. Canonitzant-la,
l’Església vol dir a totes les continuadores que han de caminar rere seu sempre amb més
determinació. És un suport per continuar vivint segons el seu carisma: petitesa, humilitat,
confiança, en una paraula, l’esperit de les benaurances. També és un desafiament perquè la
societat del nostre temps no sempre està a punt per tenir aquest respecte a la vida fins al
seu terme. És un desafiament per viure l’esperit de confiança en la Providència, també per
la manca de vocacions i, al mateix temps, l’increment de gent gran, a tots els països. Per
això ens hem de continuar recolzant en la Providència, com quan Joana Jugan deia als seus
benefactors: “Si Déu és amb nosaltres, això es farà.”
I ara ella és un model de santedat per a tothom...
Creiem que Joana té molt a dir avui i que el seu carisma de servei humil és més actual que
mai. Ella ensenya que, com escriu Benet XVI, a Deus caritas est (núm. 35), “qui és capaç
d’ajudar reconeix que (...) també ell és ajudat; poder ajudar no és mèrit seu ni motiu d’orgull.
(...) Farà amb humilitat el que li és possible i, amb humilitat, confiarà la resta al Senyor”. És
exactament el que ha viscut Joana Jugan, com tenim escrit en les nostres constitucions: “En
7

mans de Déu, és un instrument dòcil. Per portar a terme el compliment dels seus projectes,
es mostra audaç en la utilització dels mitjans humans i amb total confiança en la Providència
de Déu.” Per a totes nosaltres, és una forta invitació a viure amb renovat ardor el seu
carisma d’humilitat i de donació total de nosaltres mateixes al servei dels ancians pobres de
tots els països.
Del Capítol que abans de la canonització la va triar a vostè per al seu tercer mandat,
quines reflexions van sorgir per viure el carisma de Joana Jugan?
Hem meditat sobre les paraules i l’exemple de la nostra fundadora, i hem reflexionat en
profunditat sobre el nostre paper en la missió de l’hospitalitat avui. Hem reafirmat les
característiques del testimoni que estem cridades a donar. Ha de ser amagat: l’exercici de la
caritat i de la compassió de Crist envers els petits i els pobres està en el cor del nostre
testimoni, silenciós i eloqüent. La qualitat del nostre apostolat depèn molt de la qualitat de la
nostra vida de comunitat; a més, el nostre testimoni ha de ser sempre respectuós amb la
dignitat de la persona, especialment al final de la seva existència, i ha de respectar les
normes i les lleis locals. Ha de ser comunicador, i transmetre als joves el goig de
l’hospitalitat i suscitar el voluntariat.
Quins són, concretament, els desafiaments?
Sobretot, hem vist que les dificultats trobades en la
nostra missió no han de ser obstacles, sinó més
aviat estímuls. Hi ha diferències en cada país, però
també hem trobat punts de convergència. El nostre
primer desafiament és la manca de vocacions, tot i
que hem d’agrair al Senyor la generosa resposta de
60 joves actualment als noviciats. Estem
convençudes que la pregària i el testimoni d’una
comunitat unida i joiosa crida vocacions. A més,
comptem amb l’auxili d’un personal qualificat: laics
per ajudar-nos a gestionar les cases i
l’administració. És important que tots els nostres
col·laboradors comparteixin els nostres valors i
treballin en la cura global de la persona gran, sota
la perspectiva física, psíquica i espiritual. Pel que fa
a nosaltres, hem de continuar desenvolupant una
formació permanent en tots els nivells sense perdre
l’esperit de família tan estimat per Joana Jugan.
Un altre desafiament és el sosteniment econòmic de les cases segons la voluntat de
la seva fundadora...
Volem continuar els nostres esforços per promoure la questua, la recollida d’almoines que
Joana considerava en perspectiva apostòlica: cal ser fidels a l’acollida dels pobres; ens
obliga a una postura d’humilitat; testimonia la nostra fe en la Providència i té una dimensió
evangelitzadora; al mateix temps, ens dóna la possibilitat d’una col·laboració ecumènica i
interreligiosa.
Com definiria el perfil del seu carisma, al servei de la gent gran?
La nostra convicció és que acollim i servim el mateix Crist, com deia Joana sempre a les
joves postulants i novícies: “No oblideu mai que el pobre és Nostre Senyor.” Una altra
convicció és que no es tracta de la nostra obra, sinó de l’obra de Déu, així que tenim una
confiança absoluta també enmig de les pitjors dificultats. Tenim la convicció que cal
respectar cada persona i la seva vida fins al terme natural.
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Quin estil té la seva acollida?
Ens preguntem sovint què faria avui Joana Jugan. De fet, vivim la seva intuïció profètica de
la qual va parlar Joan Pau II durant la seva beatificació. Ella va entendre “les aspiracions
profundes de les persones grans: reconeixement de la seva dignitat, desig de ser
respectades i estimades, nostàlgia de sentir-se útils, aprensió a la soledat, juntament a un
desig d’un espai de llibertat i d’intimitat, necessitat de seguretat, en la salut o en la malaltia
fins a la mort”. En col·laboració amb els nostres sacerdots, tractem de promoure una
pastoral dels ancians i estem meravellades de l’obra de Déu en ells i a través seu. Des dels
orígens, reservem la mateixa acollida a persones
de totes les religions, respectant-ne la llibertat i
oferint-los l’ambient cristià de la casa.
Quin paper té la pregària en la missió?
Des del principi, en la vocació de Joana Jugan,
existeix aquesta seguretat interior que la va fer
renunciar al matrimoni: “Déu em vol per a Ell.” Al
final de la seva vida, ella podia dir: “Només veig el
bon Déu.” Déu ho era tot en la seva vida. Ella va
poder servir en les persones grans. Formada en
aquesta unitat de vida a l’escola de sant Joan
Eudes, ens va transmetre aquesta espiritualitat
cristocèntrica, senzilla i profunda. Per a ella, la
consagració religiosa era fer professió de tenir una
vida sola, un cor sol, una ànima i una voluntat sola
amb Jesús. Seguint-la, aspirem a tenir una unió
íntima i personal amb Jesús, buscant una profunda
unitat entre contemplació i acció, perquè és el
mateix amor el que ens porta a la pregària i a la
missió. Des de Jesús present en nosaltres i en
l’Eucaristia, fins al mateix Jesús present en els nostres germans i germanes. La nostra vida
de comunitat, amb temps de pregària, d’intercanvis i col·laboracions contribueix a aquesta
unitat en la nostra vida.
El carisma de la nova santa continua endavant també mitjançant l’Associació Joana
Jugan. De què s’ocupa?
Els membres de l’associació són laics que viuen intensament l’esperit de Joana i
contribueixen a irradiar-ne el carisma, segons la seva pròpia vocació, en complementarietat
amb les germanetes. Aquest carisma es caracteritza per la senzillesa: reconèixer Jesús en
la gent gran i contribuir a acollir-los, a fer-los feliços, a oferir-los un ambient familiar, a
acompanyar-los espiritualment, respectant-ne les creences, i a envoltar-los d’amistat fins a
la mort. L’associació compta amb més de dos mil membres arreu del món. Cadascun d’ells
desenvolupa la seva vida d’intimitat amb Crist i l’Església, la confiança en la Providència,
l’esperit de goig i de lloança que encoratjava santa Joana, en la intimitat i en l’oblit d’ells
mateixos. Tots transmeten aquests trets del carisma cristià en la seva família, la seva
professió i les seves relacions. A més, molts voluntaris participen en la nostra missió amb
una dedicació admirable. És commovedor veure l’afecció a la persona i a l’esperit de la
nostra fundadora, siguin quines siguin les creences religioses. Formen part de la gran
família de Joana Jugan, amb les germanes, la gent gran, el personal, els benefactors.
Gràcies a aquesta gran xarxa de caritat podem dir junts, amb santa Joana, que fer feliços
els pobres ho és tot.
Fabrizio Assandri
Publicat a Catalunya Cristiana, núm. 1.583, 21 de gener 2010
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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.

El Dr. Josep Samsó i Elias, beatificat a Mataró
El proppassat dissabte dia 23 de gener de 2010, tingué lloc, a la Basílica de Santa Maria de
Mataró, la beatificació del Dr. Josep Samsó i Elias, prevere i màrtir, la primera celebrada a
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Catalunya des del segle XII, seguint les disposicions que sobre les beatificacions i
canonitzacions ha donat el Sant Pare Benet XVI.
La celebració fou presidida pel cardenal arquebisbe de Barcelona,
Lluís Martínez Sistach, acompanyat a l'altar pel cardenal Ricard Maria
Carles, arquebisbe emèrit de Barcelona, i pel nunci a Espanya i
Andorra, Mons. Renzo Fratini. Van concelebrar l’Eucaristia
l'arquebisbe de Tarragona, Mons. Jaume Pujol, els altres bisbes de les
diòcesis catalanes, l’arquebisbe de València i altres bisbes vinguts de
la resta d’Espanya, així com més de quatre-cents preveres de les deu
diòcesis de Catalunya. Van assistir també a la celebració el President
de la Generalitat de Catalunya i altres autoritats, entre elles els
alcaldes d’Argentona, Mediona i Mataró, on el beat havia exercit el seu
ministeri sacerdotal, i més de dos mil feligresos.
Va ocupar un lloc preferent en el presbiteri l’arquebisbe Angelo Amato,
prefecte de la Congregació per a les Causes dels Sants, el qual, actuant com a legat
pontifici, llegí a l'inici de la celebració la Carta Apostòlica, el decret de Benet XVI autoritzant
la beatificació del doctor Josep Samsó.
Durant l’homilia, el Sr. Cardenal agraí cordialment al Sant Pare Benet XVI que hagi
proclamat solemnement beat el Dr. Josep Samsó i destacà que el nou beat, “amb la seva
vida sacerdotal exemplar i amb el testimoniatge de perdó i reconciliació de la seva mort,
ofereix una aportació molt positiva i molt necessària per tal que la nostra societat avanci per
camins de perdó i de reconciliació i assoleixi un present i un futur fonamentats en els
autèntics valors de l’espiritualitat, de la fraternitat,
de la justícia i de la pau”.
Al final de la cerimònia litúrgica, Mons. Amato va
dirigir un emotiu missatge als fidels assistents,
destacant que “aquesta beatificació és un signe de
l'estima i de l'amor que Benet XVI demostra per la
vostra pàtria, terra prolífica de sants i de santes" i
demanant al Senyor "que el beat màrtir Josep
Samsó i Elias, fill gloriós d'aquesta terra, continuï
inspirant pensaments i accions de bondat, de
solidaritat i de pau".
La festa del nou beat se celebrarà cada any l’1 de
setembre, dia del seu naixement en el cel. Les
seves despulles reposen a la capella de les
Santes, a la Basílica de Santa Maria de Mataró, on el Dr. Samsó ha estat declarat beat.
Després de la celebració, els bisbes, preveres i diaques assistents van tenir un dinar de
germanor que va cloure la Jornada Sacerdotal convocada pels bisbes de Catalunya amb
motiu de la beatificació del Dr. Josep Samsó.

Les gigafotos de Montserrat
El Patronat de la Muntanya de Montserrat ofereix, a través de la seva pàgina web
(www.muntanyamontserrat.gencat.cat), fotografies panoràmiques del massís realitzades
utilitzant la tècnica de les gigafotos. Aquest tipus d’imatges es realitzen a partir d’un mosaic
de fotos —elaborades amb un teleobjectiu—, que posteriorment s’ajunten amb un programa
específic com els que s’utilitzen per a les panoràmiques. La tècnica de les gigafotos és la
que s’empra en el GoogleMaps i GoogleEarth, i també la utilitza el Parc Nacional de
Yosemite (Califòrnia, EUA) per mostrar les seves vistes panoràmiques.
11

Aquest servei que ofereix el Patronat, inclou actualment les nou gigafotos del massís,
realitzades des de punts diferents.

Fòrum Social Català
30-31 de gener de 2010 (Edifici Històric de la UB, Plaça
Universitat)
Participació oberta a tots els individus, els moviments, les
plataformes, els col·lectius, les organitzacions de tot àmbit i
tothom que lluiti a escala local i/o global. Es fa especial èmfasi
en la importància d’estendre el FSCat als barris, als pobles
i a les comarques a partir de processos participatius per
aconseguir més visibilitat de les lluites i reivindicacions dels
moviments socials catalans. Aquesta és una crida a tothom
que vulgui combatre la crisi canviant el sistema i construir un
món just, solidari, no violent i respectuós amb el medi ambient
i els seus pobles.
El procés és totalment obert i l’organització s’encarregarà de
facilitar la realització de les activitats.
Les principals línies temàtiques d’enguany seran:
1. Les causes de la crisi global (ecològica i del territori,
social i econòmica, democràtica i dels pobles).
2. Les conseqüències de la crisi global.
3. Les alternatives a un món en crisi.
Contra la seva crisi, les nostres solucions. Combatem la
crisi canviant el sistema!

Port-au-Prince és un camp de refugiats en aquest moment
Davant la situació de milers de persones dormint fora de les seves cases, Entrecultures
dóna suport al Servei Jesuïta a Refugiats i Migrants i centra la seva acció en aquests
primers dies d’emergència per fer arribar a la capital haitiana aigua, aliments en llauna,
medicaments i tendes de campanya (27/01/2010-12.30 h)
Sonia Adames, directora d’acció social del Servei Jesuïta a Refugiats i Migrants de Santo
Domingo, considera que tant la comunitat internacional com la República Dominicana
“haurien de plantejar-se una reconstrucció total d’Haití, no solament a escala física, sinó en
termes de societat. Crec que és un repte molt fort a llarg termini. Haití s’ha sacsejat
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físicament, però aquest sotrac ha tingut una rèplica de sotragada al món perquè nosaltres
posem els ulls a Haití”. Des de la setmana passada, el SJRM “està acompanyant
directament vuit punts on hi ha camps de víctimes. I alhora compartim l’ajuda que ens arriba
amb altres grups que s’acosten per demanar la nostra col·laboració. A poc a poc estem
assolint un nivell més gran d’organització que farà que aquesta ajuda sigui més oportuna i
efectiva”, explica Adames.
Plataforma d’Ajuda Haití
Les institucions religioses de la República
Dominicana s’han organitzat a través de la
Plataforma d’Ajuda Haití. L’ajuda distribuïda
per la Plataforma des del dia 16 fins al 26
de gener ha arribat a 52.523 persones, s’ha
assistit mèdicament 40.501 persones i
s’han enviat 26 contenidors.
D’altra banda, un Comitè d’Urgència
coordinat pel jesuïta Kawas François es
reuneix cada matí al noviciat dels jesuïtes a
Puerto Príncipe per avaluar la situació i
planificar les accions d’ajuda humanitària
que s’estan duent a terme per la
Companyia de Jesús d’Haití i a través del
Servei Jesuïta a Refugiats i Entrecultures a la República Dominicana. Un equip de metges
dominicans s’ha desplaçat en un comboi d’ajuda humanitària a la zona de Léogane, a uns
20 quilòmetres de la capital. Segons el pare Kawas, el 90% dels edificis i cases d’aquesta
població han estat destruïts pel terratrèmol i la situació és terrible. També s’està treballant
en l’arribada d’un grup de metges des de Puerto Rico que es distribuiran en diferents
centres d’intervenció:
El Servei Jesuïta a Refugiats
desplaçat des de la República
Dominicana i encapçalat per
Mario Serrano, sj, s’ocupa,
juntament amb els novicis
jesuïtes haitians, de rebre els
contenidors que el SJR està
enviant des de Dominicana i de
la
distribució
d’aigua
als
diferents centres d’intervenció.
S’està treballant per donar més
responsabilitats als haitians en
aquesta tasca perquè puguin
assegurar el relleu en la
distribució de l’ajuda. Les
prioritats d’ajuda són aigua,
aliments en llauna, medicaments, tendes de campanya i electricitat.
Podeu seguir el dia a dia de la Plataforma d’Ajuda a Haití i veure fotografies a:
http://plataforma-ayuda-haiti.blogspot.com/
Fotografies (Propietat intel·lectual ©SJRM):
http://picasaweb.google.com/ayudahaiti/FotosHaitiPorJoseManuelMoreno#
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Eucaristia en memòria de tots els que han mort al carrer
Diumenge, 31 de gener a les 12 h.
Basílica dels Sants Màrtirs Just i Pastor. Barcelona
Plaça Sant Just (al costat plaça Sant Jaume)
Rafael Díaz i Antonio Varela vivien a Barcelona, al carrer. El
Rafel va morir el 30 de desembre de 1996 i l’Antonio el dia
després, ambdós a causa del fred en unes de les nits més
fredes de l’any.
Modesta Valenti vivia a l’Estació de Termini de Roma. El 31
de gener de 1983 es va trobar malament i va morir sense ser
socorreguda: el personal de l’ambulància, que va arribar a
temps, es va negar a endur-se-la perquè anava bruta. Des de llavors, el 31 de gener ha
esdevingut el dia de record de les persones que han mort al carrer. Per iniciativa de la
Comunitat de Sant’Egidio, l’Ajuntament de Roma ha posat el nom de Modesta a un carrer
virtual, Via Modesta Valenti, per a l’empadronament de les persones sense sostre.

Calendari del mes de febrer: propers esdeveniments
2
4

Dt
Dj

10
10
11
13

Dc
Dc
Dj
Ds

19

Dv

21

Dg

22

Dl

Jornada Mundial de la Vida Consagrada
Reunió de la CET (Conferència Episcopal Tarraconense), al matí, a Tiana, a les
Monges Franciscanes. Residència Maria Immaculada amb la Comissió
Permanent de l’URC.
URC: Comissió Permanent – tarda
SIRBIR (Secretariat Interdiocesà de Relacions Bisbes i Religiosos)
Antena de Barcelona - Xarxa Àfrica-Europa, Fe i Justícia
Delegats Episcopals de Vida Consagrada
URC-CEVRE – Jornada de formació permanent: Una mirada creyente a la
realidad mundial. Ponent: Ana María Martínez Rodamilans, mmb (Mercedària
Missionera de Bérriz)
Estació d’enllaç: Els joves, la fe i l’Església: conversem amb el bisbe Sebastià
Taltavull. 22.00 h. Pl. Santa Anna, c. Rivadeneyra – Pl. Catalunya
Conclusions en forma d’art
Experiència SICAR, de 4.30 a 8.30 del vespre al Monestir de Sant Pere de les
Puel·les
Assemblea de Superiores Majors i Abadesses

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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