Barcelona, 11 de novembre de 2010

ANY III. núm.

La visita del papa Benet XVI ens esperona al seguiment del Crist
L’experiència viscuda amb
motiu de la visita del papa
Benet XVI a la ciutat de
Barcelona per a la dedicació del
temple de la Sagrada Familia
es conserva en el cor dels
creients com un estímul a viure
la fe i la fidelitat al Crist. Agraïm
a Benet XVI la seva presència
entre nosaltres. Felicitem, des
d’Horeb, l’arquebisbe Lluís
Martínez Sistach i en ell ens
sentim partícips de la joia
eclesial d’un esdeveniment
històric
de
l’Església
a
Catalunya, arrelat a la nostra fe
i obert a tothom que hi ha volgut participar. Felicitacions extensives al P. Enric Puig, jesuïta, per
la seva coordinació general, i a les persones que han possible aquest esdeveniment, sense
oblidar-nos de tantes religioses i religiosos que hi han col·laborat des del voluntariat.
La vida religiosa s’ha sentit plenament tocada en la visita a l’obra beneficosocial del Nen Déu,
institució dirigida per les Germanes Franciscanes dels Sagrats Cors.
L’esdeveniment ha passat. Queden els bons records. La missió continua.

P. Elías Royón:
“Comunión y diálogo”. Un acertado lema para un aniversario
El pasado 9 de octubre tuve el gozo de participar en Vic, con más de quinientos religiosos y
religiosas de Catalunya, a la eucaristía conmemorativa de los treinta años de la URC. Nos
presidía el Pastor de la diócesis y delegado para la vida consagrada Mons. Romà Casanova.
Una acción de gracias por todo lo que el Señor ha obrado en la Iglesia y en la sociedad
catalanas a través de estos hombres y mujeres; por todo el servicio al Reino desde un espíritu
de sencillez y gratuidad.
El lema que preside las celebraciones es “Comunión y diálogo”. Dos palabras con un profundo
sentido cristiano y por eso evangélico; dos palabras que pueden sintetizar el deseo de un modo
de vivir y actuar de la vida religiosa en nuestro tiempo. Las dos son inseparables, se necesitan y
potencian. Quizás de ambas estamos necesitados y sería un buen fruto de la celebración de
estos aniversarios el compromiso de fomentarlas en todo lo que esté de nuestra parte.

Juan Pablo II habló de la “comunión” como del gran desafío de la Iglesia para el nuevo
milenio, como deseo del Señor y esperanza de la humanidad: “Hacer de la Iglesia la casa y la
escuela de la comunión; este es el gran desafío que tenemos ante nosotros en el milenio que
comienza, si queremos ser fieles al designio de Dios y responder también a las profundas
esperanzas del mundo” (NMI 43). Resuenan en estas palabras el deseo de Jesús en la última
Cena: que sean uno, para que el mundo crea. En realidad, la Trinidad es el origen de toda
comunión y el modelo último para la Iglesia.
El mismo Juan Pablo II encomendó a la Vida Religiosa la particular tarea de fomentar la
espiritualidad de la comunión, no sólo en medio del mundo sino también en el interior de la
misma Iglesia; se les pide que sean “expertos en comunión” y “fermentos de comunión
misionera” (VC 51,46,47). Este es el desafío que la Iglesia nos lanza y que envuelve en primer
término la fraternidad de nuestras comunidades, “en las que conviven como hermanos y
hermanas personas de diferentes edades, lenguas y
culturas” (VC 51). Pero la comunión siempre es
misionera y condición de posibilidad de la credibilidad
de nuestro anuncio. El Papa dirá que la comunión de
nuestras comunidades se “presenta como signo de un
diálogo siempre posible y de una comunión capaz de
poner en armonía las diversidades” (VC 51).
Pero sin diálogo es difícil, casi imposible, que la
comunión deje de ser una palabra y se convierta en un
ambiente que envuelva las relaciones de la vida en la
Iglesia y la sociedad. La comunión en la Iglesia, para su
visibilidad y crecimiento, necesitará siempre de
mediaciones: proyectos, planes, programas compartidos
y convergentes. Pero su naturaleza misma, el ser
imagen y semejanza de la comunión trinitaria, está
pidiendo que sea fundamentalmente relaciones
interpersonales, comunicación y en definitiva diálogo
entre todos aquellos que han sido llamados –agraciados
con ministerios y carismas– a desempeñar tareas y
responsabilidades diferentes, pero complementarias y
todas necesarias en la misión eclesial.
Las relaciones exigen diálogo, escucha, acogida a las personas en su realidad diferenciada.
El diálogo remite en primer lugar a la escucha, a la capacidad de dejarse preguntar y tocar por
lo que el otro me dice. Tiene su base en la mutua confianza. Sin esta escucha profunda no es
posible que el ser humano pueda actuar libremente, porque lo haría como prisionero de sus
prejuicios, de sus propias opiniones, que nunca serían puestas en duda, ni se dejarían
contrastar. Este diálogo que es presupuesto para crear comunión exige a todos los que la
integran una actitud de conversión continua, una especial ascesis propia de nuestro tiempo,
para abrir nuestro propio amor, nuestros intereses y opiniones a la escucha de los juicios,
valoraciones y pareceres de los otros. El que me habla y lo que me habla deben ser dignos de
respeto y posible mediación del Espíritu.
El mandato del Señor que nos apremia, las dificultades que nuestro entorno sociocultural
plantean hoy a la evangelización, nos deberían hacer estar más atentos a la hora de actuar en
y desde la comunión; este gran problema del anuncio de Jesucristo al hombre de hoy
redimensionaría las pequeñas dificultades y diferencias para la comunión, que sigue siendo
condición de credibilidad para la acción de la Iglesia.
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A pesar del camino recorrido, estamos aún escasos de palabras “puente”, de signos, de
actitudes y acciones constructores de comunión. Sería necesario un propósito más decidido
de promover y articular a diversos niveles, acciones que llevaran a una relación activa y a un
diálogo confiado que evitara incomprensiones y malentendidos, que fomentara el
conocimiento mutuo y la colaboración entre todos los miembros de la comunión eclesial:
jerarquía, presbíteros, religiosos y laicos, según el espíritu del documento Mutuae relationes
(cfr VC 49, 53); procurando, por otra parte, convertir en constructiva la tensión normal, con
frecuencia presente en la comunión, a causa de la doble dimensión, carismática y jerárquica
que la constituye. La vida consagrada, por su parte, construye comunión cuando evita aislarse
o situarse en paralelo con la acción pastoral diocesana, así como cuando se esmera en
cultivar un fuerte sentido de pertenencia eclesial afectiva y efectiva.
Recordar y agradecer lleva a impulsar la vida al futuro; una vida consagrada al Reino, al
servicio de los predilectos de Jesús en esta tierra, seducidos por el Señor que nos llamó y a
quien amamos apasionadamente. Un futuro en las manos de Dios que desea “seamos uno…”
en la Trinidad: en nosotros, con nosotros, como nosotros (cf. Jn 17.11.20-23).
Elías Royón, sj
Presidente de CONFER

Una poesia de David Jou i Mirabent sobre la visita del Papa
Felicitats per la jornada històrica
Felicitats al cardenal i bisbes, al pare Enric Puig
Les religioses a la tarda del Nen Déu
Benvinguda a Benet XVI
Jo que només volia la pau d’una capella i una biblioteca,
i afinar la meva raó fins a la Raó de Déu,
voltat de paraules de teòlegs i de místics,
i ser només pensament i pregària,
em trobo ara, aquí, voltat de la bellesa salvatge i
grandiosa
d’aquest temple desmesurat i únic,
i recordo els boscos de la meva infantesa,
com si les branques dels arbres s’haguessin fet
tan fortes i desafiadores que sostinguessin el cel
com aquestes columnes ramificades sostenen, aquí, la
volta.
M’oblido del pes dels aplaudiments, afalacs i
reverències,
de l’esterilitat de debats que només busquen el poder
i no la veritat,
i deixo gronxar l’ànima en la música
i en el vertigen de les torres altíssimes,
aclaparadores com el lloc on la història m’ha posat.
I espero el moment del sermó,
sense saber què n’escoltaran ni de què servirà.
Si creus que ja ho saps tot
o que no pots saber res més,
¿de què serveix que et parlin de Déu?
Paraules, paraules.
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Però no sóc pas jo qui sap on van les paraules:
jo sembro, escampo, ofereixo i prego.
Envejo els artistes, la fe d’aquest arquitecte
arrauxat i savi que va saber convertir
una trencadissa d’objectes en una bellesa nova i perdurable.
I mentre la música se m’enduu, i la multitud m’escruta,
i els teleobjectius busquen en el meu rostre
un indici de ganyota, de cansament o de badall,
prego per saber fer com ell:
reunir, en un sentit nou, tantes ànimes trencades,
invitar-les a una altura impetuosa,
a una bellesa que canti i explori la glòria de Déu,
a ser un recer obert a tothom.
Per això sóc aquí, avui,
fatigat, feliç, atònit,
en la consagració d’aquest temple.
David Jou i Mirabent
www.benedictinescat.com/montserrat Monestir de Sant Benet de Montserrat 08199 MONTSERRAT

Ser dona en l’Església d’avui
Encara ens ressona per dins tota
la festa de la dedicació de la
Sagrada Família, en la qual TV3
va
estar
a
l’alçada
de
l’esdeveniment.
Però, en ple segle XXI, continua
l’interrogant sobre el paper de la
dona en l’Església. Es va fer
palès en la celebració i ens n’han
arribat tants comentaris que ens
hem sentit mogudes a escriure
aquestes ratlles als mitjans de
comunicació.
Nosaltres no som monges de
clausura. La vida monàstica no té
res a veure amb la clausura, va
néixer molts segles abans que
aquesta s’implantés. Per això lamentem alguns comentaris fets en la retransmissió en aquest
sentit.
TV3 va mencionar que érem nosaltres les qui paràvem l’altar perquè havíem confeccionat les
tovalles. Aprofitem per dir que no érem nosaltres.
Sí que vam fer les tovalles i altres peces, així com el coixí de la seu papal. També vam pintar
un ciri molt petit, que tingué l’honor de ser el primer encès al temple de la Sagrada Família.
Diumenge es va desaprofitar una ocasió única. Cal trobar el paper de la dona en l’Església.
Per això és necessari establir un diàleg.
Abadessa i comunitat del Monestir de Sant Pere de les Puel·les
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Ajudeu-me amb la vostra pregària
Ressò de la visita de Benet XVI al Nen Déu
Des de fa molts estius els alumnes de l'obra beneficosocial Nen Déu de Barcelona passen uns
dies de colònies a Llinars del Vallès organitzades pels Maristes. El diumenge dia 7 de
novembre una representació marista va assistir a la visita del Papa.
El diumenge dia 7 de novembre vam ser
testimonis d’aquest meravellós gest que va tenir
el papa Benet d’apropar-se a una realitat tan
engrescadora per a nosaltres com és Nen Déu.
Cap a quarts de cinc arribàvem a l’escola del Nen
Déu al passeig Maragall de Barcelona. Anàvem
l’Albert Terrats i els germans Pere Castanyé, Edu
Olivé i jo mateix. Havíem estat convidats per les
Germanes Franciscanes dels Sagrats Cors, que
dirigeixen aquesta obra i tant aprecien els
germans, especialment les germanes que més de
prop han estat dedicades a les colònies d’estiu,
com Pilar, Rosario, Manuela o Estela.
Passem tots els protocols de seguretat, carnets, acreditacions, arcs de vigilància... i ja
estem a dintre de l’escola. És plena de gom a gom. Saludem afectuosament les germanes i
alguns dels monitors i profes que coneixem. I, com no, els nostres nens i nenes de Nen Déu
que any rere any hem estimat amb bogeria. Abraçades, encaixades, petons... A l’estil que ens
tenen acostumats els infants de Nen Déu.
Ens posen en un lloc una miqueta llunyà del Sant Pare. El veurem tot d’esquenes... Excepte el
moment que vagi a pregar, que el tindrem a dos metros escassos. Després d’una horeta
d’espera, cap a les 17 h, es fa un murmuri i un núvol de fotògrafs, càmeres de televisió,
cardenals i agents de paisà es mouen al fons. Ha entrat Benet XVI.
El primer que fa és saludar els nens i les germanes, que són una multitud i estan
superemocionades. El Papa ve cap a on estem nosaltres per fer uns minuts de pregària.
Sentim una miqueta de la seva força espiritual. Està a un parell de metres de nosaltres. Se’l
veu pacífic, tranquil, content. Es fa un silenci emotiu. Quan es dirigeix cap a la seva cadira, es
troba de camí un noi en una cadira de rodes i té unes paraules i un gest cap a ell.
L’acte continua, hi ha parlaments, de
l’arquebisbe de Barcelona, que agraeix al Papa
la seva visita. I després un parell de nens,
Antonio i Maria del Mar, que en el seu estil franc
i directe es dirigeixen al Papa per agrair la seva
presència enmig d’ells i expressar que l’estimen
molt. És un dels millors moments de la trobada.
Una coral de nens i nenes de Nen Déu li canten
una cançó i el Papa, emocionat, els aplaudeix. I
al final les paraules del Papa cap a les famílies i
els nens de l’obra Nen Déu. Un text senzill i
exquisit, molt sensible a la realitat i molt proper.
A mi el que més m’agrada és quan demana als
nens que preguin per ell per poder acomplir la missió que li ha estat encomanada. Hi ha hagut
moments molt emotius. Quan saluda els nens i nenes i els besa el cap, quan els somriu, quan
aplaudeix, quan es dirigeix a ells i els dedica unes paraules. Enmig algun noi fa un dels crits
característics que trenca el protocol i ens fa sentir l’autenticitat del moment. Algú crida amb un
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“Visca el Papa!”. Aplaudiments, molts aplaudiments. Ha estat molt emocionant, he de
reconèixer que m’ha agradat més del que esperava.
Deixeu-me que us posi algunes de les paraules del discurs que ens va dirigir el Papa a tots
els que estàvem a Nen Déu:
“[...] Sento una alegria en poder ser amb totes les persones que formeu aquesta més que
centenària Obra Beneficosocial del Nen Déu. Agraeixo al cardenal Lluís Martínez Sistach,
Arquebisbe de Barcelona, a la Germana
Rosario, superiora de la comunitat, als nens
Antonio i Maria del Mar, que han pres la
paraula, així com als qui han cantat tan
meravellosament la cordial benvinguda que
m’han dispensat. [...]
Estimats infants i joves, m’acomiado de
vosaltres donant gràcies a Déu per les vostres
vides, tan precioses als seus ulls, i assegurantvos que ocupeu un lloc molt important en el cor
del Papa. Prego per vosaltres cada dia i us
demano que m’ajudeu amb la vostra pregària a
complir amb fidelitat la missió que Crist m’ha
encomanat. No m’oblido de pregar pels qui
estan al servei dels qui pateixen, treballant incansablement per tal que les persones amb
discapacitats puguin ocupar el seu just lloc en la societat i no siguin marginades a causa de
les seves limitacions. [...]”
G. Vyns Medina

Obra Beneficosocial Nen Déu

L’Obra Beneficosocial Nen Déu va ser constituïda l’any 1892 pel bisbe de Barcelona Mons.
Jaume Català. Es tracta d’una fundació eclesiàstica que té com a objectiu l’assistència i
animació religiosa catequística, pastoral i d’apostolat d’infants i adults disminuïts psíquics i
físics, així com la d’ancians en soledat i altres persones de grups marginats del territori de la
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diòcesi, incloent-hi també el personal sanitari, docent i cuidador adscrit a aquesta finalitat. La
institució està dirigida per les Germanes Franciscanes dels Sagrats Cors. Actualment, al
servei del Nen Déu hi ha vuit religioses.
El primer domicili va ser el número 3 del passatge Mercader, i després de diverses ubicacions
es va instal·lar al carrer Mallorca cantonada amb Dos de Maig, fins al 2008. Fa dos anys que
es va traslladar a l’actual seu social al passeig Maragall, 185-187. Coincidint amb aquest
canvi d’ubicació, el president executiu del Patronat del Nen Déu, Mn. Josep A. Arenas, va
parlar de la institució en una entrevista concedida a Catalunya Cristiana: “És una obra que
manifesta la solidaritat d’una part de l’Església de Barcelona a favor dels pobres i necessitats,
ja sigui econòmicament o psíquicament. Sabem que no som els únics, però aportem el nostre
granet de sorra. Al mateix temps cal dir que en l’essència d’aquesta casa hi ha una clara
opció de fe, que es reflectéix en una sensibilitat exquisida envers els més petits.”
Durant molts anys, els principals beneficiaris del Nen Déu
van ser infants amb síndrome de Down. Avui dia també
inclou nens autistes, epilèptics, amb trastorn de
personalitat, trastorn de conducta o trastorn del
desenvolupament en general.
L’Obra Beneficosocial Nen Déu ofereix diferents serveis:
col·legi, centre de dia, consultoris mèdics, taller
ocupacional i la residència Mare Carme.
El col·legi acull infants de 3 a 21 anys, se’ls instrueix en catequesi, aprenentatges acadèmics i
coneixements generals de música, informàtica, esports… i se’ls prepara per a la vida adulta.
El centre de dia acull persones a partir de 19 anys i realitza activitats d’estimulació, diferents
tallers i entreteniment en general.
Els consultoris mèdics desenvolupen la seva activitat per sota dels preus de mercat i en molts
casos són gratuïts. Són atesos por 34 metges en diferents especialitats. El servei
d’odontologia ha esdevingut un centre de referència per al tractament odontològic del
paciente disminuït físic i psíquic adult.
El taller ocupacional es nodreix dels alumnes que han acabat l’escolaritació al col·legi del Nen
Déu, a partir dels 21 anys. Es dedica a fer feines manuals per encàrrec d'empreses
col·laboradores.
La residència Mare Carme acull 11 persones les famílies de les quals, per diferents motius,
no poden fer-se‘n càrrec. La residència resta oberta tots els dies de l'any.
Catalunya Cristiana, 31 d’doctubre de 2010

Una monja centenaria es el único testigo vivo de Gaudí
La hermana Montserrat Rius vive retirada en un convento de Horta
Una monja centenaria es el último testigo vivo de Antoni Gaudí. Es la hermana Montserrat
Rius Camps. Cumplió cien años el pasado 26 de julio. Vive en el convento de la comunidad
carmelita de Sant Josep en el barrio barcelonés de Horta. Sus días transcurren siempre,
desde hace cuatro años, en su habitación conventual debido a su avanzada edad y su
delicada salud. Mantiene la mente lúcida y serena. Para celebrar su cien aniversario se ofició
una misa en su pequeña habitación. La ceremonia se transmitió por TV interna a la capilla del
convento donde se reunieron monjas, familiares y amigos. La eucaristía fue presidida por los
claretianos Ignasi Ricart y Miquel Bonjoch, buenos amigos de la hermana Montserrat.
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Gaudí nació en 1852 y murió en 1926. La hermana Montserrat
nació en 1910. Se conocieron en 1924. Él tenía 72 años. Ella,
jovencísima, 14 años. El arquitecto precisaba que alguien
realizara labores domésticas donde vivía, en la torre del Park
Güell y, después, en el mismo taller de la Sagrada Família.
Llamó a las puertas de la comunidad carmelita de Sant Josep.
La madre superiora, Rosa Ojeda Reus, pensó en la hermana
Maria Rius Camps, de 21 años. Así fue. Y esta monja estuvo
acompañada por su hermana Montserrat, que contaba siete
años menos. Un librito, de una veintena de páginas, recién
editado, da cuenta de las vivencias de la hermana Montserrat.
Se titula Recordant Gaudí (Editorial Claret), de Marta Masdeu.
¿Qué tendríamos que aprender de Antoni Gaudí? es la última
pregunta de la periodista.
La hermana Montserrat contesta: “Su sencillez y humildad.
También leer las Sagradas Escrituras como él lo hizo, poniéndolas en práctica. Él supo escribirlas
con las piedras. Incluso los animales que representaba (palomas, dragones, serpientes...) están
en la Biblia, hablan del mundo creado por Dios. Y es que no se
puede comprender a Gaudí sin entender la Biblia”.
Ahora la hermana Montserrat tiene un sueño. Desea, según
Ignasi Ricart, que alguien comunique al Papa en su visita a
Barcelona y a la Sagrada Família que una mujer, una monja, es
hoy el único testigo vivo que ha conocido personalmente a
Antoni Gaudí y que le trató los dos últimos años de su vida.
Gaudí murió el 10 de junio de 1926. Aquel mismo año,
Montserrat Rius Camps comenzó su noviciado.
Hoy la hermana Montserrat sueña. Y confía en que el cardenal
arzobispo de Barcelona, Lluís Martínez Sistach, entregue el
librito Recordant Gaudí y este ejemplar de La Vanguardia al
Papa Benedicto XVI.
Oriol Domingo, La Vanguardia, 31 octubre 2010

JURC: activitats previstes
IV Trobada Nacional de Vida Religiosa Jove
Del 4 al 7 de desembre.
Madrid.
Cal comunicar l’assistència a Santi (JURC 660787010) per saber-ne el nombre des de JURC.
Tarda per pregar i compartir
Diumenge 6 de febrer de 2011 (amb motiu del dia de la Vida Consagrada, 2 de febrer)
De 17.00 a 20.00 h
Als Salesians de Martí-Codolar (Avinguda Cardenal Vidal i Barraquer, 1 - 08035 Barcelona)
Es donaran més dades i propaganda més endavant.
VII Trobada JURC a Montserrat
2 i 3 d’abril de 2011
Entorn de la Paraula a la Vida Consagrada
Es donaran més dades en endavant.
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La Gna. Monserrat Baró, 50 anys de professió religiosa
Acció de gràcies pels 50 anys de Professió Religiosa
en la Congregació de les Germanetes de l’Assumpció
de la germana Montserrat Baró.
Text llegit per la seva autora al final de l’eucaristia
dominical, celebrada a la Parròquia de Sant Andreu el 31
d’octubre de 2010
M’omple de goig i d’agraïment el fet d’estar avui
celebrant en aquesta Parròquia de Sant Andreu els meus
50 anys de professió religiosa.
Agraeixo la presència de tots els qui m’heu volgut
acompanyar per donar-ne gràcies a Déu, ben
especialment als celebrants i al Sr. Arquebisbe J. Enric
Vives, que ens presideix .
Aquesta festa no és més que una oportunitat per prendre
consciència del do de la vida, del do de la fe i, sobretot,
de l’Amor de Déu, perquè, tal com diu el salmista, el seu
Amor perdura eternament. Per tant, jo avui només puc dir
una paraula: gràcies.
Gràcies a la meva família, als pares i germanes, als educadors, catequistes, sacerdots i
directors espirituals que, al llarg de la meva vida, m’han ajudat a escoltar aquesta vida per
descobrir la voluntad de Déu en la meva.
Malgrat han passat ja 50 anys, des del dia que vaig pronunciar el meu sí a Déu públicament
–confesso que em sembla ahir– i és a cada instant que intento repetir aquest sí, que es
concreta en cercar allò que crec que ha de ser la meva resposta al seu amor. Descobrir quí
sóc, quin és el Projecte de Déu per a mi, i des d’aquesta fe que és Ell qui em guia, estimar i
servir a tothom i preferentment els més necessitats.
Sempre he viscut la vida com un regal, amb la joia profunda de sentir-me estimada, i des de molt
petita vaig sentir el desig de donar-me plenament a Aquell que era i és la Font de la meva felicitat.
Al llarg d’aquests 50 anys he estat i sóc feliç, el que no vol dir que no m’hagin acompanyat,
com a tothom, dificultats i sofriments, però crec fermament que no són incompatibles, sempre
que ens acompanyin la fe, l’esperança i la certesa que tot té un sentit.
És en la fidelitat del Crist que es recolza la meva petitesa, per a Déu tots som únics, jo m’hi
vaig confiar i Ell ha cuidat de mi. Aquesta Aliança es recolza en l’Aliança que Déu ha fet amb
el seu poble que és l’Esglèsia, i és en el si d’aquesta Església que el Crist l’ha pres per
esposa, on tots els batejats podem trobar el camí per avançar vers el Pare.
Ajudeu-me perquè els anys que Déu em doni de vida els pugui esmerçar sempre en el servei i
amor als més petits en la fidelitat a la meva professió de ser pobra, casta i obedient, que,
malgrat la meva petitesa, amb la misericòrdia de Déu ho he d’intentar cada moment.
Gràcies una vegada més a totes les persones que avui sou aquí: la família, les germanetes,
els amics de l’Acidh, les persones de la parròquia que tan generosament heu col·laborat, i,
ben especialment, al nostre Sr. Rector. Gràcies a tots.
Que el meu testimoni sigui la certesa que l’Amor de Déu perdura eternament.

9

Franciscanes Missioneres de la Immaculada Concepció
Un grup de Germanes vingudes de
l’Amèrica Llatina, estan coneixent els
llocs
primigenis
de
la
nostra
Congregació, fundada a la Garriga per
la nostra Mare Anna Ravell el 1859.
En aquest temps de la seva estada
entre nosaltres, a Catalunya, estan
rebent cursos de formació permanent;
el primer sobre l’Animació vocacional,
impartit pel P. Rafel Gasol, salesià, i el
segon, sobre Fraternitat i Minoritat
franciscana, pel P. Jose Mari Arregui,
franciscà i superior de la comunitat
d’Aránzazu, al País Basc.
Alhora estan fent un estudi detallat dels
llocs i l’obra de la Mare Ravell i les
seves fundacions a Catalunya, que els servirà per nodrir-se millor de les fonts de la Congregació.

M. Carme Molist, vedruna, nova directora titular del Centre Cintra
El nomenament de la nova Titular del Centre, M. Carme Molist i Subirachs,
marca una nova etapa en la vida de Cintra. En aquest primer número del
nostre Informatiu d’aquest curs li donem la benvinguda i deixem que ella
mateixa es presenti mitjançant aquesta entrevista.
Carme, després de donar-te la benvinguda a la nostra escola Cintra
ens agradaria que ens expliquessis com vas rebre la petició de venir
a ocupar el lloc de la Titularitat d’una obra tan estimada per molts.
El primer que haig d’agrair és la bona acollida que Cintra, professors,
voluntaris, alumnes… m’han donat des del primer moment. Certament, de
seguida m’han fet sentir que estan contents, que sóc una d’ells, que podem caminar junts per
tal d’anar portant a terme cada dia i cada vegada millor aquest gran projecte. Puc dir-vos que
aquest perfil d’adolescent, sempre, arreu on sigui, em roba el cor.
La proposta de venir a Cintra no m’era del tot nova. Joan Lluís, quan preveia la jubilació, ja me
n’havia anat parlat en alguna de les moltes reunions de directors en què coincidíem aquí al
districte. Amb Joan Lluís ens coneixíem de molts anys, quan de jovenets anàvem amb les
motxilles i un seguit d’adolescents i joves a les trobades d’Hora-3, moviment cristià de joves
que tant bé va fer a molts adolescents i joves de casa nostra.
També pel desembre de 2009, uns mesos després de la seva mort, quan vaig venir de
vacances des de terres africanes, se’m va dir que no trobaven ningú i que havia corregut el
meu nom. Jo ho vaig descartar, ja que marxava novament a l’Àfrica.
En tornar a mig estiu i proposar-se’m formalment, haig de dir que es va desvetllar en mi una
forta barreja de sentiments. Tot i la llarga experiència de direcció i molts anys a l’escola
Vedruna del Raval, per tant terreny conegut, ocupar el lloc d’una persona carismàtica com
Joan Lluís podia ser una tasca poc fàcil, ja que Cintra era la “seva criatura estimada”. I, d’altra
banda, acceptar això suposava renunciar, com tota opció o resposta, a altres coses que han
anat teixint l’ordit de la meva vida i estan molt arrelades en el meu cor.
Però crec profundament que el projecte val la pena, que val la pena treballar amb mestres i
voluntaris motivats, vocacionats, competents, com hi ha a Cintra, i estic convençuda que són
necessàries unes quantes Cintres per atendre com cal tants nois i noies que ho necessiten i
s’ho mereixen de veritat.
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Quines tasques havies portat a terme últimament i abans de venir a Cintra?
Uauuu! A casa no es prenia cafè perquè la meva mare deia que les dones de casa nostra
portàvem la cafeïna incorporada; som dones d'acció. Doncs bé, la meva història professional i
vocacional és llarga —ja tinc uns quants anys de vida i d’experiència especialment des dels
camps educatiu i pastoral—. No us en faré la llista, no patiu. Dels 26 anys de direcció de
centres, 18 els he passat al Raval, amb uns mestres implicats fortament en un projecte
engrescador: demostrar, per mitjà de molta dedicació,
convenciment, una bona organització i molta
generositat i creativitat, que una educació intercultural
de qualitat és possible; que el món de tots i per a tots,
somiat per Déu, és, i ha de ser arreu, una realitat. I
pel maig 2008 se'm va demanar com veuria anar un
parell d'anys a coordinar i impulsar projectes
educatius a dos camps de refugiats a Rwanda, on
tants congolesos del Nord Kivu malviuen des de fa ja
uns anys pels greus conflictes que es donen en
aquesta zona dels Grans Llacs.
El viscut enmig d'ells, tanta tendresa rebuda i donada,
ha marcat especialment el meu cor. Hi ha tants rostres que estimo i enyoro! Els últims 6
mesos els he passat a l'interior del Congo, donant formació a mestres que arriben a l’escola
amb gana i tenen un sou mensual (quan els arriba) de 20 euros; i a les tardes ensenyant
anglès als nois i noies de Secundària superior i, en acabar amb ells, visitant les mares, tantes,
que han recorregut quilòmetres a peu per venir, sense tenir res, a parir a l'hospital de la
missió, on encara l'índex de mortalitat infantil és tan alt. M'ha tocat molt fort i produït molta
rebel·lió i ràbia veure les condicions infrahumanes i injustes de milions de persones de gran
qualitat humana en aquestes regions de l'Àfrica, oblidades de tothom i absolutament
espoliades de les seves riqueses naturals per tants països i governants corruptes, països i
governs amb el cor de pedra incapaç de commoure's davant la misèria extrema en què viuen
els habitants d'aquells poblats.
Fins a la tornada, aquest estiu 2010, aquesta ha estat la meva trajectòria, un acostament constant
als més pobres, vivències profundes que com ja he dit marquen profundament i restaran sempre
gravades en mi. Desitjant que aquells rostres, aquelles actituds i tants valors dels de veritat que
m'han transmès segueixin fonamentant tota la meva vida, tot el que faci i em toqui viure.
Parla'ns una mica de les teves primeres impressions en arribar a Cintra
La primera impressió va ser quan a l’agost vaig venir tot passejant per veure on era la nova
escola. Haig de dir que em va caure l’ànima als peus, sensació augmentada per la forta calor
d’aquell dia, la brutícia extrema que hi havia a l’entorn de l’escola en aquell moment, amb
matalassos al carrer, i aquelles finestres amb barrots… Demanava que algú me l’ensenyés
per dins, ja que estava ben segura que un cop dins m’adonaria que era un entorn digne,
agradable, on s’ estava bé; m’adonaria que era una escola on mestres, nois i noies podíem
seguir portant a terme el projecte engrescador de Cintra.
I ara els primers moments a Cintra. Em cal agrair sincerament la bona acollida que he rebut dels
mestres, voluntaris, alumnes, de tot el personal. M’he sentit molt ben rebuda i això m’ha ajudat,
m’ajuda, en el meu propi aterratge i procés d’adaptació a Cintra, procés encara en camí. Amb
un bon equip com el de Cintra, amb tants voluntaris que complementen i fan possible la
complexa tasca que entre tots portem a terme, ben segur que tot tirarà endavant amb força.
M’ha fet molt bé veure la rebuda afectuosa que s’ha fet a cada alumne, a cada família, als
exalumnes que sovint vénen a l’escola i que recorden amb afecte el temps passat aquí. Tot
em fa adonar com en fa, de bé, una escola com Cintra, on aquests adolescents capten com
se’ls estima, com se’ls ajuda, encara que sovint s’adonen encara més del que ha significat
Cintra per a ells quan han començat a emprendre altres camins.
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Quines són les fites que et proposes, amb tota la comunitat educativa de Cintra, per a
aquest any?
De fites n’hi ha, de ben segur, moltes. Unes més fàcils d’explicitar que unes altres.
L’entusiasme pel món educatiu el sento molt viu. Aquests nois i noies s’ho mereixen tot. Ben
cert que la primera fita és la d’escoltar, donar suport, ser companya de camí de tot el personal
que és a Cintra: mestres, talleristes, voluntaris, alumnes… per tal que junts, acompanyantnos, ens engresquem cada dia amb il·lusió nova, i junts ens marquem fites de millora en tots
els àmbits que calgui.
També per a mi és un objectiu molt important guanyar-me l’afecte i la confiança de tots i especialment
de cadascun dels alumnes, que són els qui, en definitiva, donen tot el sentit al nostre ser aquí.
Com a professionals, les fites van en la línia de la reflexió entorn de la nostra tasca educativa, els
procediments i estratègies utilitzades, la manera de resoldre els conflictes, crear recursos concrets
per motivar els alumnes a aprendre i pujar el seu nivell d’aprenentatge, la formació constant i
actualitzada dels professors… Aquesta reflexió necessària ha de ser una constant que, ben segur,
quan es fa així, i es fa, dóna els seus fruits. La implicació en petits projectes d’innovació, de millora i
d’atenció cada vegada més individualitzada a cada alumne per tal que a tots nivells posi en joc totes
les seves potencialitats són aspectes que sé que ja es fan, però que ens cal mantenir vius,
actualitzats i anar fent nous i petits passos, aprenent molt els uns dels altres.
Bé, ja m’enrotllo massa. Junts ens ajudarem a mantenir viva aquesta il·lusió i el convenciment
per la gran tasca que tenim a les mans. Compto amb tots vosaltres!
Cintra, núm. 49, octubre 2010

Un aniversari per recordar
Quan ja fa un any que ens va deixar el nostre
estimat Joan Lluís Casanovas, tot el professorat
de Cintra i els voluntaris van pensar en un
homenatge amb motiu del primer aniversari de la
seva mort en un accident de muntanya. Ja
aquest estiu, el mateix dia que feia l’any, va pujar
un grup d’amics i voluntaris a posar una creu
amb el seu nom al Coll de la Mariola, on Joan
Lluís va perdre la vida. Però va ser ara, aquest
mes d’octubre, quan tot el claustre de professors
va voler fer-li aquest homenatge.
El dia 16 d’aquest mes, 11 persones -10
professors i una voluntària-, vam pujar
novament al Coll de Mariola. El temps ens va
acompanyar, segur que Joan Lluís ens ho va preparar. Cal destacar l’encertat d’aquest espai de
bona convivència entre nosaltres, la bellesa de la natura a la tardor i el moment emotiu en
arribar al Coll, tot recordant Joan Lluís. Un cop a dalt, i abans de posar la placa, en uns
moments de silenci, de pregària, hi vam fer presents tots els que haurien volgut pujar-hi i tots
aquells que estimaven Joan Lluís i a qui ell estimava.

José Cristo Rey García Paredes, cmf: "El acusador de sus hermanos"
“Ciudadredonda”. Miércoles 3 de noviembre del 2010
No hace falta que sea Satán. Los tenemos entre nosotros. Se sienten poderosos y cuentan con
excelentes medios para publicarlo. Les ha entrado la manía de hablar mal de la vida religiosa.
La encuentran en estado de debilidad -según su impresión- y con sus palabras -que ellos creen
proféticas- se arrogan el pedirle un cambio de rumbo; como si se hubiera instaurado en los
institutos religiosos apostólicos -masculinos y femeninos- un demonio perverso, secularizador,
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que ha infectado casi todo. Estos profetas acusadores de sus hermanos y hermanas lo dicen
más o menos así: ¡están envejecidos, no tienen vocaciones, se han secularizado, se han vuelto
individualistas, no son fieles a la jerarquía, desobedecen, se dedican a cuestiones sociales, han
perdido la identidad religiosa, se interesan más por problemas sociales (justicia, paz y ¡hasta
ecología!) y políticos que por anunciar la vida eterna…!
Quienes así se expresan condenan a miles y miles de religiosos y religiosas y, si ofrecen
alguna solución, ésta nada tiene que ver con el futuro ni con la esperanza cristiana, sino con
una vuelta atrás y quién sabe dónde ponen esa meta rumbo al pasado.
Palabras de Jesús como éstas: “No juzguéis y no seréis juzgados”, “Quien esté sin pecado
que tire la primera piedra”. Nunca la vida consagrada se ha autoanalizado tanto como en este
tiempo (y quizá hasta en exceso). Solo habría que asistir a nuestros Capítulos, a nuestras
Asambleas o nuestras reuniones comunitarias para ver cómo detectamos nuestras
limitaciones y pecados. Lo hacemos frecuentemente a la luz de la Palabra de Dios y
confrontándonos con las necesidades de nuestro mundo, lo expresamos en nuestras públicas
peticiones de perdón y misericordia, en nuestras conversaciones sinceras y sin tapujos.
Es muy grave e intolerable que se nos acuse de haber roto la Alianza con nuestro Abbá, con
Jesús, con su Espíritu, con su comunidad la Iglesia, diciendo que nos hemos vuelto
secularistas y hemos perdido nuestra identidad. ¿En nombre de quien hablan tales personas
que de modo tan presuntuoso acusan a un gran colectivo eclesial? ¿No se dan cuenta de que
hablando así implican al mismo Dios haciéndolo responsable de un castigo que consiste en
privar de vocaciones a los institutos que así actúan?
Es penoso que entre esas personas “notables” que así “profetizan” haya “pastores” que
además son “religiosos”: es decir, ¡hermanos nuestros de vida religiosa! Esos hermanos son
los que nos acusan.
La vida religiosa o consagrada no está dejada de la mano de Dios. Dios está con ella y, más
aún, en estos tiempos. Pero no por ello se ha vuelto presuntuosa: ella misma sabe reconocer
su pecado y sus limitaciones; ha renunciado a las explicaciones perfeccionistas de su
identidad, a considerarse superior a los demás, como nunca lo había hecho a lo largo de la
historia. Quiere compartir su carisma y misión con el laicado y ofrecer lo mejor de sí misma a
la sociedad. Quiere ser una humilde prolongación de la vida y misión de Jesús en la tierra,
movida por los carismas que el Espíritu le concede. La vida consagrada actual se siente
misionera y quiere ir allá donde el Espíritu la lleve. Pero también lucha contra los malos
espíritus que intentan desviarla y destruirla. Trata de reinterpretarse a sí misma en un cambio
de época y se muestra abierta a la metanoia, al cambio de mentalidad y aún de estructuras.
Si en Europa la vida consagrada cuenta con una gran mayoría de personas ancianas y
enfermas, se trata de un don que hay que agradecer a Dios. Ser anciano no es una
desgracia, ni siguiera formar parte del grupo de los últimos ancianos -si ese fuera el querer de
Dios-. En no pocas ancianas y ancianos brilla el esplendor de una experiencia mística que los
ha ido modelando paso a paso. Son personas guiadas por el Espíritu, portadoras de
sabiduría, que ofrecen sus días al Dios en que ciegamente confían. Nuestros ancianos son en
múltiples casos nuestros “tesoros”. ¿Por qué no puede repetirse el milagro de nuevos Isaacs
nacidos de Abraham y del seno ya anciano y apaciguado de Sara? ¿Por qué no confiar en el
poder fecundo del Espíritu Santo, que hasta ahora ha concedido el carisma? ¿Por qué en
lugar de tanta lamentación no le pedimos a Dios que enaltezca a los humillados como la
madre de Samuel?
He asistido a varios Capítulos Generales. En ninguno de ellos he respirado aires de funeral. He
percibido cómo el espíritu del mal es exorcizado como nunca: se lucha contra la hipocresía, el
fariseismo, la ambición, la mentira. He percibido cómo se ora y cómo soñando lo imposible se
preparan los institutos para lo imprevisible. Y no pocos institutos descubren cómo el Espíritu les
concede una nueva fecundidad donde menos esperaban, o de seguro se la concederá.
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A los “acusadores de sus hermanos” yo les diría que superen sus tentaciones satánicas y que
contribuyan así a la llegada del Reinado de Dios, porque -como dice el libro del Apocalipsis,
12,10- llega el Reinado de nuestro Dios cuando es precipitado el acusador de nuestros
hermanos, el que los acusaba ante nuestro Dios día y noche.
La vida consagrada merece un gran voto de confianza. Su verdadera muerte sería aislarla del
mundo, de la comunidad cristiana, de su comunión creciente con el laicado. Pero, sobre todo,
quien merece un gran voto de confianza es el gran Protagonista de todo, el Espíritu Santo,
nuestra Santa Ruah, que guía a la Iglesia y a sus comunidades dentro de ella y sana y hace
crecer el Cuerpo de Cristo, que es su Esposa la Iglesia. Dejémonos de vanos vaticinios y
confiemos en que “el Dios que nos lo dio, Él nos lo quitó” y que -sobre todo- Aquel que es fiel,
a pesar de nuestras pequeñas o grandes infidelidades, es capaz de sacar de las piedras hijos
de Abraham. Dios, nuestro Abbá, no se olvida de su santa Alianza.
Una anciana religiosa me decía unos meses antes de morir: “Y si pasa, ¿qué pasa?”. Era tal
su confianza en Dios que estaba cierta de que, pasara lo que pasara, allí seguiría nuestro
Dios cumpliendo sus promesas. Dejemos de acusarnos unos a otros. Que lo haga Satán,
pero que no cuente con ninguno de nosotros, en ninguna dirección.

Èxit de les I Jornades d’Història del Monestir de les Avellanes

En el moment de plantejar els actes de celebració de l’arribada dels Germans Maristes al
Monestir de les Avellanes es va pensar realitzar algun tipus d’activitat oberta a tothom, que
expliqués els orígens de Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes. Després de treballar-hi
intensament, aquesta idea es va transformar en les I Jornades d’Història del Monestir de les
Avellanes, dedicades als premonstratesos, l’estudi dels quals ens ha permès connectar amb
els orígens medievals de Bellpuig de les Avellanes.
Les Jornades es van estructurar en quatre sessions distribuïdes entre els dies 28 i 29
d’octubre. El dia 28 al matí tot estava preparat per rebre els assistents a les conferències. A
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les 9 del matí a l’entrada del monestir ja hi havia força moviment, professors que ja havien
arribat la nit abans, els primers assistents que recollien el material, algunes que altres
corredisses perquè tot sortís com s’havia planificat.
Cap a dos quarts de deu del matí, Gabriel Villa-Real, president de l’Associació d’Amics del
Monestir de les Avellanes, iniciava l’acte inaugural de les Jornades donant la benvinguda a
tots els assistents. L’acompanyaven el director científic de les Jornades, Flocel Sabaté, el
degà de la Facultat de Lletres de la UdL, Joan J. Busqueta, el president del Consell Comarcal
de la Noguera, Vicent Font, i l’alcalde d’Os de Balaguer, Ignasi Cortés. S’excusà el director de
l’Institut d’Estudis Ilerdencs, Albert Turull, per no poder assistir a l’acte, a causa de la mort del
filòleg Joan Solà, a qui es dedicà unes paraules en record.
La primera sessió de les conferències ens presentava els canonges regulars i l’ordre dels
premonstratesos de la mà d’especialistes internacionals com Jacques Paul, Dirk Van de Perre
i Bernard Ardura, amb la baixa d’última hora de Martine Plouvier, que no pogué assistir a les
Jornades. Les conferències realitzades en francès i amb traducció simultània per als
assistents concloïen que els premonstratesos havien participant activament en la reforma de
l’Església al segle XII, molt especialment al centre i nord d’Europa. Per contra Bernard Ardura
indicava que l’orde fou incapaç d’arrelar-se amb la mateixa força al sud d’Europa i a Terra
Santa, amb l’excepció de la península Ibèrica, on l’orde s’arrelà i tingué una influència
destacable durant l’Edat Mitjana. En aquesta primera sessió es parlà també de sant Norbert,
fundador de l’ordre de Prémontré, a qui, si bé se li atorgà el paper de fundador, no se li donà
el paper d’estructurador i unificador de les seues fundacions, aspecte que faria l’abat Hug de
Fosses, amb la redacció dels primers Estatuts.
A la tarda entràvem de ple en la història dels
premonstratesos en el si de l’Església peninsular de
la mà del professor Francisco Javier Pérez-Envid,
qui ens posava al dia de l’evolució de la reforma de
l’Església peninsular del segle XII. Molt interessant
fou la conferència del professor Francisco Javier
Pérez Rodríguez, qui adoptà un paper molt crític
amb les fonts documentals emprades per a l’estudi
dels premonstratesos a la península Ibèrica, posant
en dubte les explicacions emprades fins al moment
per explicar els orígens d’aquests monestirs.
Finalment el professor Prim Bertan es va centrar en la distribució dels canonges regulars i
concretament dels premonstratesos al comtat d’Urgell, o com preferia ell al Bisbat d’Urgell,
destacant-ne l’influencia que hi tingueren al llarg de l’Edat Mitjana.
El dia 29 al matí el professor Flocel Sabaté iniciava la tercera sessió de les Jornades
explicant-nos el projecte de recerca sobre els premonstratesos, que iniciaren des de la UdL
arran de la descoberta a Vilanova de la Sal dels documents de l’Arxiu de Bellpuig de les
Avellanes. Després Maite Pedrol, de l’Axiu Comarcal de la Noguera, ens explicà els treballs de
recuperació, restauració, conservació i difusió realitzats en aquests documents. Després d’un
petit descans vindrien dues conferències més polèmiques, especialment la primera, on Gener
Gonzalvo s’interrogava sobre si realment Bellpuig de les Avellanes era un autèntic panteó
comtal, fet que generà un debat, encara obert, entre els qui ho consideren panteó i els que no.
Finalment, el professor Francesc Fité ens explicà l’evolució constructiva del monestir des de
l’Edat Mitjana fins al segle XIX.
La quarta i última sessió s’iniciava amb la visita guiada de la mà del professor Fité, que ens va
permetre conèixer l’evolució constructiva de Bellpuig de les Avellanes a partir dels edificis
conservats avui en dia. Aprofitant el recorregut vam realitzar la fotografia de grup a les escales
de la porta de l’església, emulant les fotografies de presa d’hàbit realitzades pels maristes
quan el monestir era noviciat. María Teresa López de Guereño ens delectà amb la seva
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conferència sobre l’art premonstratès, amb la qual vam poder entendre l’estructura
constructiva de les canòniques premonstrateses hispàniques. Finalment li tocà a Paul
Freedman posar el punt i final a les Jornades parlant sobre l’Escola Històrica de les Avellanes
i molt especialment sobre Jaume Caresmar, explicant com l’existència d’aquesta escola va
permetre a Bellpuig viure una segona època daurada.
Un dels objectius fonamentals, plantejat des dels inicis
del projecte, ha estat aconseguir que les Jornades
esdevinguessin un espai de col·laboració entre
institucions d’investigació, cultura i educació, amb
l’objectiu de reforçar lligams, aportar noves propostes
d’investigació sobre la història de l’Església i la
religiositat i, sobretot, apropar el coneixement a les
persones. Creiem que amb les I Jornades hem posat la
primera pedra en aquest sentit.
Abans d’acabar hem d’expressar el nostre més sincer agraïment a totes les persones i
institucions que han ajudat a fer realitat aquest projecte, especialment als Germans Maristes, i
aconseguir que les I Jornades d’Història del Monestir de les Avellanes fossin tot un èxit.
Moltes gràcies i ens veiem a les properes Jornades!
Text: Robert Porta i Roigé
Fotografies: Josep Sansalvador i Castellet

Presentació del llibre La revelació de Déu, pedagogia d’humanitat
La Facultat de Teologia de Catalunya i l’Escola Pia de Catalunya us conviden a la presentació
del llibre La revelació de Déu, pedagogia d’humanitat. Reflexió teològica sobre una
experiència de reforma educativa a Catalunya: 1978-2003 de Carles Mascaró i Buyreu.
L’acte tindrà lloc a l’Aula Magna del Seminari Conciliar de Barcelona, el dia 24 de novembre,
dimecres, a les 19.30 hores.
Hi intervindran el P. Jaume Pallarolas, el Dr. Josep Castanyé, el P. Andreu Trilla, el Dr.
Gaspar Mora i el Dr. Armand Puig, que farà la cloenda de l’acte.

Pascual Piles i Mireia Galobart, nous membres de la Comissió Permanent
El germà Pascual Piles,
provincial
de
l’Orde
Hospitalari de Sant Joan de
Déu, i la germana Mireia
Galobart, provincial de les
Religioses de l’Infant Jesús,
han estat elegits membres
de la Comissió Permanent
en la 63a Assemblea general
de l’URC, celebrada a
Barcelona
el
10
de
novembre de 2010, per
cobrir les vacants de la
germana Carmen García,
Religiosa de Sant Josep de
Girona, i Josep Martí, dels
Germans de la Salle, que han acabat el seu període com a provincials. Benvinguts i bona
feina al servei de les religioses i religiosos de Catalunya!
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Jornada de formació permanent URC-CEVRE
La Unió de Religiosos de Catalunya us anuncia la propera jornada de formació permanent de
l’URC-CEVRE. Atès que creiem que la conferència pot ser del vostre interès, ens plau fer-vos
arribar aquesta informació.

LA DRAMÁTICA CONFUSIÓN ENTRE ‘MISIÓN’ Y TAREAS
LA MISIÓN PERMANECE, LAS TAREAS CAMBIAN
a càrrec de

Toni Català
Toni Català (1950) és
jesuïta i ha treballat
durant dotze anys amb
menors en situació
d’exclusió social.
Actualment, coordina
l’Escola de Teologia
per a Laics ("Estela")
del Centre Arrupe de
València.
És també professor
de Teologia a la Facultat de Teologia de Catalunya. Conferenciant. Director d’Exercicis
Espirituals.
Entre les seves obres assenyalem:
"Vida Religiosa a la apostólica. Hombres y mujeres que quisieron seguir al Señor con mayor
libertad", Sal Terrae 2004.
Salgamos a buscarlo fuera de la ciudad: notas para una teología y espiritualidad desde el cuarto
mundo, PPC, 2010
Entre els seus nombrosos articles, destaquem els següents:
Dios no se rebaja, se abaja, a Sal Terrae 94 (2006), pàg. 17-28
La Iglesia, que sea cada vez más de Jesús y menos nuestra: mirando América Latina desde
aquí, a Sal Terrae, 95 (2007), pàg. 323-332
Trabajar en la Viña del Señor. Criterios de discernimiento, a Manresa, 79 (2007), pàg. 227238
La implicación compasiva en una cultura indolente, a Staurós, 47 (2008), pàg. 25-36
Oración y experiencia de Dios hoy. Aspectos cristológicos y socio-culturales, a Sal Terrae
(1998), pàg. 865-878
Data: 13 de novembre de 2010
Preu: 20 euros
Hora: 9.45-13.30 i 15.30-17.30 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 TC.
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Miguel Miró, nou prior general de l’Orde dels Agustins Recolets
L’Orde ha celebrat el 54è Capítol General - http://www.agustinosrecoletos.com
El català Miguel Miró Miró va néixer fa 61 anys a Vinebre
(Tarragona, Espanya). Abans d’ingressar a l’Orde va obtenir el
títol d’arquitecte tècnic per la Universitat de Barcelona. El 1975
va professar els seus primers vots i tres anys més tard va rebre
l’ordenació sacerdotal a Lodosa (Navarra, Espanya). És
llicenciat en Teologia Espiritual per la Universitat Gregoriana de
Roma. Gairebé tota la seva vida ha estat dedicada a tasques
de formació i govern. Des del darrer capítol general residia a la
capital italiana desenvolupant el càrrec de vicari general.
L’Orde, avui
Es dóna la circumstància que el pare Miguel Miró és l’únic
religiós català dels 1.136 que formen l’Orde. Els Agustins
Recolets procedeixen de 28 països, essent Espanya, amb 526,
la nació amb més nombre de frares, seguida de Filipines (155),
Colòmbia (117) i Brasil (97).
Actualment, els Agustins Recolets s’organitzen en 8 províncies religioses que són presents
en 19 països amb 195 comunitats. Compten entre els seus germans amb 20 bisbes i
administren 9 territoris de missió. Entre els ministeris que atenen hi ha 184 parròquies i 51
centres educatius amb més de 75.000 alumnes a càrrec seu.

VII Mostra de Cinema Espiritual de Barcelona
Des del 12 al 21 21 de novembre, se celebra la VII Mostra de Cinema Espiritual de Barcelona.
Per a més informació: www.semanacineespiritual.org

Servei de documentació
Versió íntegra dels quatre parlaments pronunciats per Benet XVI a
Barcelona durant la seva estada el 7 de novembre
Homilia en la Missa de dedicació de l’església i l’altar Sagrada Família
[Original en català] Estimats germans i germanes en el Senyor:
«La diada d’avui és santa, dedicada a Déu, nostre Senyor, no us entristiu ni ploreu ... El goig
del Senyor serà la Vostra Força» (Ne 8,9-11). Amb aquestos paraules de la primera lectura
que hem proclamat vull saludar-vos a tots els qui us trobeu aquí presents participant en
aquesta celebració. Adreço una salutació afectuosa a Ses Majestats els Reis d'Espanya, que
han volgut acompanyar-nos cordialment. La meva salutació agraïda al Senyor Cardenal Lluís
Martínez Sistach, Arquebisbe de Barcelona, per les seves paraules de benvinguda i la seva
invitació a dedicar aquesta Església de la Sagrada Família, suma admirable de tècnica, d’art i
de fe. Saludo també al Cardenal Ricard Maria Carles Gordó, Arquebisbe emèrit de Barcelona,
als altres Senyors Cardenals i Germans en l'Episcopat, especialment, el Bisbe auxiliar
d’aquesta Església particular, com també els nombrosos sacerdots, diaques, seminaristes,
religiosos i fidels que participen en aquesta solemne cerimònia. També adreço la meva
deferent salutació a totes les Autoritats Nacionals, Autonòmiques i Locals, com també als
membres d’altres comunitats cristianes, que s’han unit al nostre goig i a la nostra lloança
agraïda a Déu.
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[Original en castellà] Aquest dia és un punt significatiu en una llarga història d’il·lusió, de
treball i de generositat que dura més de un segle. En aquests moments, voldria recordar tots i
cada un dels que han fet possible el goig que a tots ens embarga avui, des dels promotors fins
als executors de l’obra; des dels arquitectes i paletes a tots aquells que han ofert, d’una o altra
forma, la seva inestimable aportació per fer possible la progressió d’aquest edifici. I recordem,
sobretot, a qui va ser ànima i artífex d’aquest projecte: Antoni Gaudí, arquitecte genial i cristià
conseqüent, amb la torxa de la seva fe cremant fins al terme de la seva vida, viscuda en
dignitat i austeritat absoluta. Aquest acte
és també, d’alguna manera, el cimal i la
desembocadura d’una història d’aquesta
terra catalana que, sobretot des del final
del segle XIX, va donar una plèiade de
sants i de fundadors, de màrtirs i de
poetes cristians. Història de santedat, de
creació artística i poètica, nascudes de la
fe, que avui recollim i presentem com a
ofrena a Déu en aquesta Eucaristia.
L’alegria que sento de poder presidir
aquesta cerimònia s’ha vist incrementada
quan he sabut que aquest temple, des de
l’origen, ha estat molt vinculat a la figura
de
Sant
Josep.
M’ha
commogut
especialment la seguretat amb què Gaudí,
davant les innombrables dificultats que va
haver d’afrontar, exclamava ple de
confiança en la divina Providència: “Sant
Josep acabarà el temple”. Per això, ara, no
deixa de ser significatiu que sigui dedicat
per un Papa el nom de pila del qual és
Josep.
Què fem en dedicar aquest temple? Al cor
del món, davant la mirada de Déu i dels
homes, en un humil i joiós acte de fe,
aixequem una immensa mola de matèria,
fruit de la natura i d’un incommensurable
esforç de la intel·ligència humana,
constructora d’aquesta obra d’art. Ella és
un signe visible del Déu invisible, a glòria del qual s’alcen aquestes torres, sagetes que
apunten a l’absolut de la llum i d'Aquell que és la Llum, l’Altura i la Bellesa mateixa.
En aquest recinte, Gaudí va voler unir la inspiració que li arribava dels tres grans llibres en els
quals s’alimentava com a home, com a creient i com a arquitecte: el llibre de la natura, el llibre
de la Sagrada Escriptura i el llibre de la Litúrgia. Així va unir la realitat del món i la història de
la salvació, tal com ens és narrada a la Bíblia i actualitzada en la Litúrgia. Va introduir pedres,
arbres i vida humana dins del temple, perquè tota la creació convergís en la lloança divina,
però a la vegada va treure els retaules fora, per posar davant els homes el misteri de Déu
revelat en el naixement, passió, mort i resurrecció de Jesucrist. D’aquesta manera, va
col·laborar genialment a l’edificació de la consciència humana ancorada en el món, oberta a
Déu, il·luminada i santificada per Crist. I va fer una cosa que és una de les tasques més
importants avui: superar l’escissió entre consciència humana i consciència cristiana, entre
existència en aquest món temporal i obertura a la vida eterna, entre bellesa de les coses i Déu
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com a Bellesa. Això ho va realitzar Antoni Gaudí no amb paraules sinó amb pedres, traços,
plànols i cims. Perquè la bellesa és la gran necessitat de l’home; és l’arrel de la qual brolla el
tronc de la nostra pau i els fruits de la nostra esperança. La bellesa és també reveladora de
Déu perquè, com Ell, l’obra bella és pura gratuïtat, convida a la llibertat i arrenca de l’egoisme.
Hem dedicat aquest espai sagrat a Déu, que se’ns ha revelat i lliurat en Crist per ser
definitivament Déu amb els homes. La Paraula revelada, la humanitat de Crist i la seva
Església són les tres expressions màximes de la seva manifestació i lliurament als homes.
“Que cadascú miri bé com construeix. De fonament, ningú no en pot posar cap altre fora del
que està posat, que és Jesucrist” (1 Co 3,10-11), diu Sant Pau a la segona lectura. El Senyor
Jesús és la pedra que suporta el pes del món, que manté la cohesió de l'Església i que recull
en unitat final totes les conquestes de la humanitat. En Ell tenim la Paraula i la presència de
Déu, i d'ell rep l'Església la seva vida, la seva doctrina i la seva missió. L'Església no té
consistència per si mateixa, està cridada a ser signe i instrument de Crist, en pura docilitat a la
seva autoritat i en total servei al seu mandat. L’únic Crist funda l’única Església, Ell és la roca
sobre la qual es fonamenta la nostra fe. Recolzats en aquesta fe, busquem junts mostrar al
món el rostre de Déu, que és amor i l’únic que pot respondre a l’anhel de plenitud de l’home.
Aquesta és la gran tasca, mostrar a tots que Déu és Déu de pau i no de violència, de llibertat i
no de coacció, de concòrdia i no de discòrdia. En aquest sentit, penso que la dedicació
d’aquest temple de la Sagrada Família, en una època en què l’home pretén edificar la seva
vida d’esquena a Déu, com si ja no tingués res a dir-li, resulta un fet de gran significat. Gaudí,
amb la seva obra, ens mostra que Déu és la veritable mesura de l’home. Que el secret de
l’autentica originalitat rau, com deia ell, a tornar a l’origen que és Déu. Ell mateix, obrint així el
seu esperit a Déu ha estat capaç de crear en aquesta ciutat un espai de bellesa, de fe i
d’esperança, que porta l’home a la trobada amb qui és la Veritat i la Bellesa mateixa. Així
expressava l’arquitecte els seus sentiments: “Un temple [es] l’única cosa digna de representar
el sentiment d’un poble, ja que la religió és la cosa més elevada en l’home”.
Aquesta afirmació de Déu comporta la suprema afirmació i tutela de la dignitat de cada home i
de tots els homes: “¿No sabeu que sou temple de Déu? ... El temple de Déu és sagrat, i
aquest temple sou vosaltres” (1 Co 3,16-17). Vet aquí unides la veritat i dignitat de Déu amb la
veritat i la dignitat de l’home. En consagrar l’altar d’aquest temple, considerant Crist com el
seu fonament, estem presentant davant del món Déu que és amic dels homes i convidant els
homes a ser amics de Déu. Com ensenya el cas de Zaqueu, del qual es parla en l'Evangeli
d’avui (cf. Lc 19,1-10), si l’home deixa entrar Déu en la seva vida i en el seu món, si deixa que
Crist visqui en el seu cor, no es penedirà, sinó que experimentarà l’alegria de compartir la
seva mateixa vida sent objecte del seu amor infinit.
La iniciativa d’aquest temple es deu a l'Associació d’Amics de Sant Josep, que van voler
dedicar-lo a la Sagrada Família de Natzaret. Des de sempre, la llar formada per Jesús, Maria i
Josep ha estat considerada com a escola d’amor, pregària i treball. Els patrocinadors d’aquest
temple volien mostrar al món l’amor, el treball i el servei viscuts davant Déu, tal com els va
viure la Sagrada Família de Natzaret. Les condicions de la vida han canviat molt i amb elles
s’ha avançat enormement en àmbits tècnics, socials i culturals. No podem acontentar-nos amb
aquests progressos. Al costat d’aquests han d’estar sempre els progressos morals, com
l’atenció, protecció i ajuda a la família, ja que l’amor generós i indissoluble d’un home i una
dona és el marc eficaç i el fonament de la vida humana en la seva gestació, en el seu
infantament, en el seu creixement i en el seu terme natural. Només on hi ha amor i fidelitat
neix i perdura la veritable llibertat. Per això, l'Església advoca per mesures econòmiques i
socials adequades perquè la dona trobi a la llar i a la feina la seva plena realització, perquè
l’home i la dona que contrauen matrimoni i formen una família siguin decididament recolzats
per l'Estat; perquè es defensi la vida dels fills com a sagrada i inviolable des del moment de la
concepció, perquè la natalitat sigui dignificada, valorada i recolzada jurídicament, social i
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legislativa. Per això, l'Església s’oposa a totes les formes de negació de la vida humana i dóna
suport a tot el que promogui l’ordre natural en l’àmbit de la institució familiar.
En contemplar admirat aquest recinte sant de bellesa sorprenent, amb tanta història de fe,
demano a Déu que en aquesta terra catalana es multipliquin i consolidin nous testimonis de
santedat, que prestin al món el gran servei que la Església pot fer i ha de fer a la humanitat:
ser icona de la bellesa divina, crida ardent de caritat, via perquè el món cregui en Aquell que
Déu ha enviat (cf. Jn 6,29).
Estimats germans, en dedicar aquest esplèndid temple, suplico igualment al Senyor de les
nostres vides que d’aquest altar, que ara serà ungit amb oli sant i sobre el qual es consumarà
el sacrifici d’amor de Crist, brolli un riu constant de gràcia i caritat sobre aquesta ciutat de
Barcelona i la seva gent, i sobre el món sencer. Que aquestes aigües fecundes omplin de fe i
vitalitat apostòlica aquesta Església arxidiocesana, els seus pastors i fidels.
[Original en català] Desitjo, finalment, confiar a l'amorosa protecció de la Mare de Déu, Maria
Santíssima, Rosa d’abril, Mare de la Mercè, tots els aquí presents, i tots aquells que amb
paraules i obres, silenci o pregària, han fet possible aquest miracle arquitectònic. Que Ella
presenti al Seu diví Fill les joies i les penes de tots els qui vinguin a aquest lloc sagrat en el
futur, perquè, com prega l'Església en la dedicació dels temples, els pobres trobin
misericòrdia, els oprimits assoleixin la llibertat veritable i tots els homes es revesteixin de la
dignitat dels fills de Déu. Amén.
Angelus Domini a la Sagrada Família
[Original en castellà] Germans i germanes en Nostre Senyor Jesucrist,
Ahir, a Porto Alegre, Brasil, va tenir lloc la cerimònia de beatificació de la Serventa de Déu
Maria Bàrbara de la Santíssima Trinitat, fundadora de la Congregació de les Germanes de
l'Immaculat Cor de Maria. Que la fe profunda i la caritat ardent amb què ella va seguir Crist
suscitin en molts el desig de lliurar per complet la seva vida a la major glòria de Déu i al servei
generós dels germans, especialment dels
més pobres i necessitats.
Avui, he tingut el goig enorme de dedicar
aquest temple a qui sent Fill de l'Altíssim
s’anorreà fent-se home i, a l'empara de
Josep i Maria, en el silenci de la llar de
Natzaret, ens ha ensenyat sense paraules
la dignitat i el valor primordial del matrimoni
i la família, esperança de la humanitat, en
la qual la vida troba acollida, des de la seva
concepció al seu declivi natural. Ens ha
ensenyat també que tota l'Església,
escoltant i complint la seva Paraula, es
converteix en la seva Família. I, més
encara, ens ha encomanat ser llavor de
fraternitat que, sembrada en tots els cors, encoratgi l’esperança.
Imbuït de la devoció a la Sagrada Família de Natzaret, que va difondre entre el poble català
Sant Josep Manyanet, el geni d'Antoni Gaudí, inspirat per l’ardor de la seva fe cristiana, va
aconseguir convertir aquest temple en una lloança a Déu feta en pedra. Una lloança a Déu
que,com en el naixement de Crist, tingués com a protagonistes les persones més humils i
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senzilles. En efecte, Gaudí, amb la seva obra, pretenia portar l'Evangeli a tot el poble. Per
això, va concebre els tres pòrtics de l’exterior del temple com una catequesi sobre Jesucrist,
com un gran rosari, que és la pregària dels senzills, en el qual es poden contemplar els
misteris de goig,de dolor i de glòria de Nostre Senyor. Però també, i en col·laboració amb el
rector Gil Parés, va dissenyar i va finançar amb els seus propis estalvis la creació d’una
escola per als fills dels paletes i per als nens de les famílies més humils del barri, llavors un
suburbi marginat de Barcelona. Feia així realitat la convicció que expressava amb aquestes
paraules: "Els pobres sempre han de trobar acollida en el temple, que és la caritat cristiana".
[Original en català] Aquest matí també ha estat per a Mi motiu de satisfacció poder declarar
aquest temple com a Basílica Menor. En ell, homes i dones de tots els continents admiren la
façana del Naixement. Ara, nosaltres, meditem el Misteri de l’Encarnació i adrecem la nostra
pregària a la Mare de Déu amb les paraules de l’Àngel, i li confiem la nostra vida i la de tota
l’Església, i li demanem, al mateix temps, el do de la pau per a tots els homes de bona
voluntat.
Visita a l’Obra "Nen Déu"
[Original en castellà] Senyor Cardenal Arquebisbe de Barcelona, Estimats germans en
l'Episcopat, Benvolguts sacerdots, diaques, religioses i religiosos, Distingides autoritats, Amics
tots,
Sento una gran alegria en poder ser amb totes les persones que formeu aquesta més que
centenària Obra Beneficosocial del Nen Déu. Agraeixo al Cardenal Lluís Martínez Sistach,
Arquebisbe de Barcelona, a la Germana Rosario, Superiora de la Comunitat, als nens Antonio
i María del Mar, que han pres la paraula, així com als qui han cantat tan meravellosament, la
cordial benvinguda que m’han dispensat.
[Original en català] També estic agraït als presents, en especial als membres del Patronat de
l’Obra, a la Mare General i a les Religioses Franciscanes dels Sagrats Cors, als nens, joves i
adults acollits en aquesta institució, als seus pares i altres familiars, així com als professionals
i voluntaris que aquí treballen benemèritament.
Voldria, també, manifestar la meva reconeixença a les Autoritats, invitant-les a maldar perquè
els serveis socials arribin sempre als més desvalguts, i als qui amb el seu generós
recolzament sostenen entitats assistencials d’iniciativa privada, com aquesta Escola
d’Educació Especial del Nen Déu. En aquests moments, en els quals moltes llars passen
serioses dificultats econòmiques, els deixebles de Crist hem de multiplicar els gestos concrets
de solidaritat efectiva i constant, manifestant així que la caritat és el distintiu de la nostra
condició cristiana.
[Original en castellà] Amb la dedicació de la
Basílica de la Sagrada Família, s’ha posat en
relleu aquest matí que el temple és signe del
veritable santuari de Déu entre els homes. Ara,
vull destacar com, amb l’esforç d’aquesta i altres
institucions eclesials anàlogues, a la qual se
sumarà la nova Residència que heu desitjat que
portés el nom del Papa, es posa de manifest que,
per al cristià, tot home és un veritable santuari de
Déu, que ha de ser tractat amb molt respecte i
afecte, sobretot quan es troba en necessitat.
L'Església vol així fer realitat les paraules del
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Senyor en l'Evangeli: “Us ho asseguro: tot allò que fèieu a un d’aquests germans meus més
petits, a mi m’ho fèieu” (Mt 25,40). En aquesta terra, aquestes paraules de Crist han impulsat
molts fills de l'Església a dedicar les seves vides a la ensenyament, la beneficència o la cura
dels malalts i discapacitats. Inspirats en el seu exemple, us demano que continueu socorrent
els més petits i necessitats, donant-los el millor de vosaltres mateixos.
En la cura dels més febles, han contribuït molt els formidables avenços de la sanitat en els
últims decennis, que han anat acompanyats per la convicció creixent de la importància d’un
tracte humà acurat per al bon resultat del procés terapèutic. Per això, és imprescindible que
els nous desenvolupaments tecnològics en el camp mèdic mai vagin en detriment del respecte
a la vida i la dignitat humana, de manera que els qui pateixen malalties o minusvalideses
psíquiques o físiques puguin rebre sempre aquell amor i atencions que els facin sentir valorats
com a persones en les seves necessitats concretes.
Estimats nens i joves, m’acomiado de vosaltres donant gràcies a Déu per les vostres vides,
tan precioses als seus ulls, i assegurant-vos que ocupeu un lloc molt important en el cor del
Papa. Prego per vosaltres cada dia i us demano que m’ajudeu amb la vostra pregària a
complir amb fidelitat la missió que Crist m’ha encomanat. No m’oblido tampoc de pregar pels
qui estan al servei dels qui pateixen, treballant incansablement per tal que les persones amb
discapacitats puguin ocupar el seu just lloc en la societat i no siguin marginades a causa de
les seves limitacions. Respecte d’això, voldria reconèixer, de manera especial, el
testimoniatge fidel dels sacerdots i visitadors de malalts a casa seva, en els hospitals o en
altres institucions especialitzades. Ells encarnen aquest important ministeri de consolació
davant les fragilitats de la nostra condició, que l'Església busca exercir amb els mateixos
sentiments del Bon Samarità (cf. Lc 10,29-37).
Per intercessió de la Mare de Déu de la Mercè i de la Beata Mare Carme del Nen Jesús, que
Déu beneeixi a tots els qui formeu la gran família d’aquesta esplèndida obra, així com als
vostres éssers estimats i als qui coopereu amb aquesta institució o d’altres semblants a
aquesta. Que en sigui penyora la Benedicció Apostòlica, que imparteixo cordialment a tots.
Cerimònia de comiat a Aeroport del Prat
[Original en castellà] Majestats, Senyor Cardenal Arquebisbe de Barcelona, Senyor Cardenal
President de la Conferència Episcopal Espanyola, Senyors Cardenals i germans en
l'Episcopat, Senyor President del Govern, Distingides autoritats Nacionals, Autonòmiques i
Locals, Estimats germans i germanes, Amics tots,
Moltíssimes gràcies. Voldria que aquestes breus paraules poguessin condensar els
sentiments de gratitud que tinc en el meu interior en acabar la meva visita a Santiago de
Compostel·la i a Barcelona. Moltíssimes gràcies, Majestats, per haver volgut ser aquí
presents. Agraeixo les amables paraules que Vostra Majestat ha tingut la gentilesa de dirigirme i que són expressió de l’afecte d’aquest noble poble cap al Successor de Pere. Així
mateix, vull manifestar el meu agraïment cordial a les autoritats que ens acompanyen, als
Senyors Arquebisbes de Santiago de Compostela i de Barcelona, a l’Episcopat espanyol i a
tantes persones que, sense estalviar sacrificis, han col·laborat perquè aquest viatge culmini
feliçment. Agraeixo vivament a tots les contínues i delicades atencions que han tingut aquests
dies amb el Papa, que posen de relleu el caràcter hospitalari i acollidor de la gent d’aquestes
terres, tan properes al meu cor.
A Compostel·la he volgut unir-me com un pelegrí més a tantes persones d'Espanya, d'Europa
i d’altres llocs del món, que arriben a la tomba de l'Apòstol per enfortir la seva fe i rebre el
perdó i la pau. Com a Successor de Pere, he vingut a més per confirmar els meus germans en
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la fe. Aquesta fe que en l’albada del cristianisme va arribar a aquestes terres i va arrelar tan
profundament que ha anat forjant l’esperit, els costums, l’art i la idiosincràsia de la seva gent.
Preservar i fomentar aquest ric patrimoni espiritual, no només manifesta l’amor d’un País cap
a la seva història i la seva cultura, sinó que és també una via privilegiada per transmetre a les
generacions joves aquells valors fonamentals tan necessaris per edificar un futur de
convivència harmònica i solidària.
Els camins que travessaven Europa per arribar a Santiago eren molt diversos entre si,
cadascun amb la seva llengua i les seves particularitats, però la fe era la mateixa. Hi havia un
llenguatge comú, l'Evangeli de Crist. En qualsevol lloc, el pelegrí podia sentir-se com a casa.
Més enllà de les diferències nacionals, se sabia membre d’una gran família, a la qual
pertanyien els altres pelegrins i habitants que trobava en el camí. Que aquesta fe trobi nou
vigor en aquest Continent, i
esdevingui font d’inspiració, que faci
créixer la solidaritat i el servei a tots,
especialment als grups humans i a
les nacions més necessitades.
[Original en català] A Barcelona, he
tingut el gran goig de dedicar la
Basílica de la Sagrada Família, que
Gaudí va concebre com una lloança
en pedra a Déu, i he visitat també
una significativa institució eclesial de
caràcter beneficosocial. Són com
dos símbols en la Barcelona d’avui de la fecunditat d’aquesta mateixa fe, que va marcar
també les entranyes d’aquest poble i que, a través de la caritat i de la bellesa del misteri de
Déu, contribueix a crear una societat més digna de l’home. En efecte, la bellesa, la santedat i
l’amor de Déu porten l’home a viure en el món amb esperança.
[Original en castellà] Torno a Roma havent estat només en dos llocs de la vostra bonica
geografia. Però, amb l’oració i el pensament, he desitjat abraçar tots els espanyols, sense cap
excepció, i tants altres que viuen entre vosaltres, sense haver nascut aquí. Porto a tots en el
meu cor i prego per tots, en particular pels que pateixen, i els poso sota l’empara materna de
Maria Santíssima, tan venerada i invocada a Galícia, a Catalunya i als altres pobles
d'Espanya. A Ella li demano també que obtingui de l’Altíssim per a vosaltres copiosos dons
celestials, que us ajudin a viure com una sola família, guiats per la llum de la fe. Us beneeixo
en el nom del Senyor. Amb la seva ajuda, ens veurem a Madrid, l’any vinent, per celebrar la
Jornada Mundial de la Joventut. Adéu-siau.
7 de novembre de 2010

L’Església: comunitat de fe, caritat i esperança
El diumenge 14 de novembre, Diada de Germanor
Com cada any per aquestes dates, l'Església, al nostre país, dedica un dia a fer una col·lecta
extraordinària per cadascuna de les Esglésies locals diocesanes. Aquest any el lema de la
Diada de Germanor és “L’Església: comunitat de fe, caritat i esperança” i vol conscienciar tots
els fidels de la necessitat d'ajudar l'Església perquè serveixi millor i més adequadament en tots
els camps en què treballa a favor de la societat (Càritas, serveis d'acollida, formació i
catequesi, Seminaris, conservació i construcció de temples, celebracions sacramentals,
pastoral de joventut, esplais i colònies d'estiu, pastoral familiar, pastoral de la salut, mitjans de
comunicació).
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Properes informacions a Horeb
►

17a Jornada de Religioses i Religiosos en Barris Obrers i Populars, 6 de novembre 2010

►

63a assemblea general de l’URC, celebrada el 10 de novembre de 2010

►

17a assemblea general de la CONFER, celebrada el 16-18 de novembre de 2010

Recepció del butlletí Horeb a la pròpia adreça electrònica personal
Qui vulgui rebre Horeb a la pròpia bústia electrònica, pot inscriure’s directament a la pàgina
web de l’URC: http://urc.confer.es.
Invitem el màxim possible de lectors que s’inscriguin al nostre butlletí, així com hi ha la
possibilitat de regalar subscripcions a persones interessades en el contingut d’Horeb.

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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