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Regalem la bondat de Déu  
 
En aquests dies de Nadal tornem els ulls a Déu, a la VIDA, a l’AMOR generós i gratuït… 
Déu ens regala el millor que té: el seu Fill, i amb Ell, un missatge d’esperança: Continuo 

confiant en l’home, continuo confiant en tu perquè ets 
també el meu fill, carn de la meva carn, fet a la meva 
semblança. 
Un desig: Obrim els nostres cors en aquest nou Nadal, 
en aquesta nova oportunitat d’acollir l’AMOR. Obrim 
també les nostres mans i regalem als altres el que se’ns 
ha regalat: LA BONDAT DE DÉU. 
Bon Nadal i un molt feliç any 2011! 
 

 
Presidenta de la Unió de Religiosos de Catalunya 

 
La Nadala del papa Benet XVI 

 

 
La Nadala del papa d’aquest any amb la imatge de la Sagrada Família ja ha arribat a 
Barcelona. Aquesta és la imatge escollida: un detall de la façana del naixement amb el nen 
Jesús al bressol amb Maria i Josep del conjunt escultòric realitzat per Jaume Busquets. 
En la part posterior de la Nadala s’indica la procedència de l’obra: “Basílica Sagrada Família, 
Barcelona”. El text autògraf de Benet XVI és una cita del pròleg de l’Evangeli de Joan. 
Aquesta és la imatge que arribarà a tots els racons del món des de la Santa Seu i que destaca 
entre les activitats de Benet XVI de tot aquest any la dedicació de la Basílica de la Sagrada 
Família de Barcelona. 
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Elías Royón: “Volver a Belén” 

Mensaje de Navidad a los religiosos y religiosas de España. 
 

Estamos terminando Adviento y nos apresuramos a 
celebrar la Navidad, la fiesta del Dios con nosotros, del 
Enmanuel. Quisiera haceros llegar, queridas hermanas 
y hermanos, el deseo de que estas Navidades fueran 
para todos los religiosos y religiosas de España unas 
“Navidades de esperanza”. Acabamos de celebrar 
nuestra XVII Asamblea General y el Señor nos ha 
bendecido con el gozo de sentirnos unidos y la 
sabiduría de saber buscar y esperar la Esperanza para 
el mundo, Jesucristo: “Nacer de nuevo para una 
esperanza viva”.  
 

El Papa nos ha definido como “buscadores de Dios”, de 
un Dios con rostro humano, que se ha hecho Niño en 
Belén, y ha sido anunciado a los pastores, a los pobres 
y a los sencillos con un desconcertante aviso: “Esto os 
servirá de señal: encontraréis un niño envuelto en 
pañales y acostado en un pesebre” (Lc 2, 12). “Os ha 
nacido un Salvador, el Mesías, el Señor”. Este es 
nuestro Salvador, aquí se instaura el diálogo de Dios 
con la humanidad: Belén, un niño, unos pañales, un 
pesebre… una Virgen Madre. Un signo anunciado en 

Belén, que arriesga no ser escuchado ni comprendido, pero que tiene la belleza del signo de 
Dios encarnado en nuestra debilidad, en la fragilidad de un niño, desposeído de todo poder.  
 

Para encontrar a Dios, para enseñar a nuestros contemporáneos a buscar a Dios hay que 
aprender y recorrer antes el camino de Belén. Este es el reto de la Vida Religiosa: anunciar a 
un Dios en debilidad, en pobreza, desnudo en la sencillez sublime de un niño acostado en un 
pesebre, “porque no había para ellos lugar en el mesón”. Hay que volver a Belén, recorrer con 
María y José el camino, hacernos peregrinos acompañando a los que caminan en nuestras 
ciudades en la soledad, en la marginación, el abandono, “sin papeles”, amenazados por la 
crisis, sin esperanza, sin un sentido de trascendencia en sus vidas…Volver a Belén para 
contemplar y comprender que Dios ha tomado la senda del “descender”, que la encarnación 
no es “ascenso” sino “bajada”… se despojó…se hizo esclavo, niño, sin derechos, pero todo 
ternura y compasión. Dios hace una opción difícil de entender para nuestras categorías no 
evangelizadas: entra en la historia “débil”, en la extrema fragilidad de un niño, en un 
descampado donde hacen vigilia unos pastores, con la ternura y la mirada dulce de un niño.  
 

Volver a Belén y contemplar en silencio el misterio hasta acoger con gozo el don que se nos 
ofrece. Abrir la posibilidad a Jesús de que habite en “nosotros”, que ponga su tienda en 
nuestra intimidad, en nuestras comunidades, en la misión, para vivir la fraternidad y anunciarlo 
como esperanza para el mundo. “Mirar” Belén con los ojos del corazón, desde la humildad de 
nuestra debilidad aceptada, de la que Dios se sirve para anunciar su Buena Noticia de 
Salvación. Es una actitud desconcertante, contracultural, pero que posibilita comprender que 
en ella está el secreto de nuestra esperanza. Y nuestra vida proclamará que es posible una 
Navidad de esperanza.  

 
Elías Royón, S.J. 

Presidente de CONFER  
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El Bon Nadal de Pere Casaldàliga 
 

És difícil detectar l’Anunci 
entre tants anuncis que ens envaeixen 
¿Existeix el Nadal encara? 
¿Nadal és Bona Nova? 
¿Nadal és també Pasqua? 
 
Sabem que “no hi ha lloc per a ells”. 
Sabem que hi ha lloc per a tots, 
fins i tot per a Déu... 
 
El bou i la mula,  
fugint del latifundi, 
s’han refugiat en els ulls d’aquest Nen. 
 
La fam no és sols un problema social, 
és un crim mundial.  
Contra l’Agro-Negoci capitalista,  
l’Agro-Vida, del Bon-Viure. 
 
Tot pot ser mentida, 
menys la veritat que Déu és Amor 
i que tota la Humanitat 
és una sola família. 
 
Déu continua entrant per baix, 
petit, pobre, impotent,  
però portant-nos la seva pau. 
La senyora Maria i el senyor Josep 
continuen a la comunitat. 
La Veva continua sent tapirapé,  
la sang dels màrtirs 
continua fecundant la primavera alternativa. 
Els bastons dels pastors,  
(i del Parkinson també), 
les banderes militants, 
les mans solidàries  
i els cants de la joventut 
continuen animant la Caminada. 
 
Les estrelles sols es veuen de nit. 
I de nit sorgeix el Ressuscitat. 
“No tingué por”. 
En coherència, amb fermesa i en l’esperança, 
siguem Nadal cada dia, 
Que cada dia siguem Pasqua.  
Amén. Axé, Awire. Al·leluia. 
 
Pere Casaldòliga 
Nadal 2010 
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La Paraula s’ha fet Nen 
 

Què representa Jesucrist en la meva vida? Com 
entro en relació amb Ell? Són preguntes 
importants. Sé que la seva presència es realitza 
de moltes maneres diferents. N’adverteixo el 
rostre i la veu en els pobres i necessitats, en la 
reunió de diferents persones en nom seu, en els 
signes eucarístics del pa i del vi, en els racons de 
la meva interioritat... Hi ha una altra manera 
d’entrar en relació amb Ell, que em resulta 
fonamental: la Bíblia. 
Parteixo d’una convicció, arrelada en la meva fe. 
Per Nadal, celebrem que “la Paraula s’ha fet 
home” (Jn 1,14), és a dir, que es va convertir en la veu i en el rostre de Jesús de Natzaret. 
Per això, no és estrany que s’afirmi que “la Paraula eterna s’ha fet petita, tan petita per estar 
en un pessebre. S’ha fet nen perquè la Paraula estigui al nostre abast” (Verbum Domini, 12). 
A la pràctica, com es desenvolupa aquest procés? La lectura diària i la reflexió atenta als 
textos bíblics, tasques totes dues fetes en un clima d’oració, més encara en el context de la 
celebració eucarística, em proporcionen les claus per desxifrar l’enigma de la condició 
humana i obrir-me a la persona de Jesús, especialment en la narració dels evangelis. No és 
fàcil entendre’s un mateix. No és fàcil entendre el món. No és fàcil entendre la comunitat 
eclesial. No és fàcil discernir quins són els camins que he de transitar en la meva vida per 
conviure amb alegria i coherència la meva fe en Déu i la meva existència personal. La Paraula 
es desvetlla i els textos que, de vegades, resulten hermètics es converteixen en focus de llum 
que il·luminen les situacions més diverses de la vida. Aleshores, experimento la revelació de 
la persona de Jesús. Les seves idees, els seus sentiments, els seus criteris d’actuació... em 
serveixen de pauta. No es tradueix en imposicions. Hi ha proposta i invitació. 
La Paraula educa la meva manera de pensar, tal com Jesús va fer amb Pere: “No veus les 
coses com Déu, sinó com els homes” (Mc 8,32), perquè Pere volia interferir en els plans divins 
anteposant els seus. Jesús pregunta als mestres de la llei quan s’adona dels seus 
pensaments: “Per què penseu amb dolenteria dins vostre?” (Mt 9,4). La meditació de la 
Paraula contribueix a donar-me una visió nova de la realitat, tot i que persisteixen els vells 
esquemes que es resisteixen a tenir un horitzó nou. 
La Paraula configura la meva manera de sentir: “Us donaré un cor nou i posaré un esperit 
nou dins vostre; trauré de vosaltres aquest cor de pedra i us en donaré un de carn” (Ez 36,26). 
A la paràbola del samarità, el sacerdot i el levita mostren un cor de pedra davant de la víctima 
dels bandolers, com el fill gran de la paràbola del fill pròdig davant del seu germà petit que 
torna a casa. No es compadeixen, al contrari que Jesús davant una vídua de Naïm que 
enterrava el seu fill únic: la va veure, i se’n va compadir. Pau resumeix molt bé la tasca dels 
seguidors de Jesús: “Tingueu els mateixos sentiments que tingué Jesucrist” (Fl 2,5). 
La Paraula serveix de pauta i guia per a la meva conducta, tot i que les tendències 
arrosseguen en un altre sentit. Jesús convida a un discerniment: “Per què no discerniu 
vosaltres mateixos allò que convé fer?” (Lc 12,57). Les paraules de Maria als servents a les 
bodes de Canà són clares: “Feu tot el que ell us digui” (Jn 2,5). Qui va tractar el bandoler ferit 
com el proïsme?: “El qui el va tractar amb amor.” La recomanació de Jesús és clara: “Vés, i tu 
fes igual” (Lc 10,37). Com actua Ell davant dels que pateixen, els malalts, els poderosos...? 
Aquest és el punt de referència. 

Lluís Serra Llansana 
Secretari general de l’URC 
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Gràcies per les vostres felicitacions 
 
La Comissió Permanent de l’URC així com el 
personal de la secretaria agraïm les nombroses 
felicitacions rebudes (per correu postal o correu 
electrònic) de les diverses institucions religioses i de 
moltes comunitats, perquè expressen un sentit de 
comunió i afecte que ens anima en la tasca que 
duem a terme. 
Esdevé un privilegi poder servir la vida religiosa de 
Catalunya, sempre compromesa, amb les seves 
llums i ombres, en l’anunci joiós de l’evangeli de 
Jesús i  en la construcció de la societat humana, 
amb una sensibilitat especial pels més pobres i 
necessitats. 
Bon Nadal i feliç any 2011! 

 

Ajuda’ns a ajudar 

 
 

Nota 
 

Informem els nostres lectors i usuaris que l’àudio de les conferències del Simposi “Religiosos 
hermanos hoy”, que van estar penjades un dia a partir de la tramesa de l’Horeb anterior i que 
gaudien del vistiplau del director del Simposi, es van despenjar per tal de facilitar-ne la 
propera a Publicacions Claretianas, que va adquirir-ne els drets. 
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Simposi: URC, 30 ANYS DE COMUNIÓ I DIÀLEG 
 

Profetisme de la  vida religiosa en un cristianisme de diàspora 
 

Johann Baptist Metz escriu: 
 
“El testimoni cristià de Déu està 
guiat per una espiritualitat 
política, per una mística política. 
Però no en el sentit d’una 
mística del poder i del domini 
polítics, sinó –per dir-ho amb 
una metàfora– amb una mística 
d’ulls clars, d’ulls oberts. No 
solament les oïdes (per sentir!), 
sinó també els ulls són un òrgan 
de la gràcia. Jesús no és Buda! 
Ha d’insistir-s’hi, amb tots els 
respectes per la mística i 
l’espiritualitat del Llunyà Orient. 
En definitiva, Jesús no ensenyà 
una mística vertical d’ulls 
tancats, sinó una mística divina 
de la intensificada disposició de 
percebre, una mística d’ulls 
oberts, que hi veu més i no 
menys, que fa visibles els 
inoportuns patiments invisibles i 
–oportunament o inoportunament– 
crida amb insistència l’atenció 
sobre ells, per amor a un Déu 
amic dels homes.” 
 
(Johann Baptist Metz & Tiemo 
Rainer Peters (1992), Pasión de 
Dios. La existencia de órdenes 
religiosas hoy. Barcelona: 
Herder, p. 32)  

 
 
DATA   22 de gener de 2011, dissabte 
 

LLOC   Barcelona 
   Col·legi La Salle Bonanova 
 

PROGRAMA   09.30 h  Lliurament del material 
 10.00 h  Presentació del Simposi 
10.15 h  Primera ponència 
 L’itinerari profètic de la vida religiosa a Catalunya 

en trenta anys de canvis 
 Jesús Renau, jesuïta 
11.15 h Descans 
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 11.45 h Segona ponència 
 Profetes en un cristianisme de diàspora 
 Camilo Macisse, carmelita 
13.00 h Col·loqui  
13.45 h Dinar 
16.00 h Tercera ponència 
 Una relectura profètica i agosarada: El que és 

nou demana novetat 
 Margarida Bofarull, societat del Sagrat Cor 
17.00 h Clausura 
17.30 h Fi del Simposi 

 

PREU   Inscripció al Simposi: 10 € 
   Inscripció al Simposi + dinar: 25 € 

Les reserves al dinar es realitzaran per ordre rigorós d’inscripció fins a 
un límit de 400 inscrits. Si superen aquest nombre, només podrà haver-
hi inscripció al Simposi 

 

INSCRIPCIONS UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA 
Escriure en un correu electrònic a: urc.info@gmail.com el nom, 
cognoms, institut religiós, adreça electrònica i telèfon, tot indicant en 
l’assumpte: Simposi 

 

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 la 
lletra S 
 

No espereu a fer les inscripcions a l’últim moment! 
 

Feliç any 2011! 
Y vamos abriendo puertas, y vamos cerrando heridas.  
Porque en el año que llega  
vamos a vivir la vida.  
Y vamos abriendo puertas, y vamos cerrando heridas.  
Pasito a paso en la senda  
vamos a hallar la salida. 

Gloria Estefan  - Abriendo puertas [Opening doors] 
 

Contacta amb nosaltres 
Lluís Serra Secretari general de l’URC i director del CEVRE sec.urc@confer.es 
Noemí Pujol Secretaria de l’URC i del CEVRE urc.info@gmail.com 
 Informatiu Horeb 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 

 


