
    

Ha mort el P. Ignasi Salvat, jesuïta 
 

Aquest divendres 24 de juny ha mort a Barcelona 
el P. Ignasi Salvat, jesuïta, a l‘edat de 80 anys. El 
P. Salvat era professor emèrit de Moral i Dret 
Canònic de la Facultat de Teologia de Catalunya i 
membre del Tribunal Eclesiàstic. Fou Provincial 
dels Jesuïtes de Catalunya i president de la 
Conferència de Provincials d‘Europa. Fundador 
del centre d‘estudis Cristianisme i Justícia, ha 
participat en nombroses institucions de l‘església 
i la societat catalana. Entre d‘altres, ha estat vice-
president de la Fundació ESADE, membre de 
l‘Institut Borja de Bioètica i de la Universitat 
Internacional per la Pau. També ha publicat 
diversos llibres i ha col·laborat activament als 
mitjans de comunicació social. 
 

L‘enterrament fou el dissabte 25 de juny a les 16.30 h al Centre Borja de Sant Cugat del 
Vallès. El dia 1 de juliol a les 20.00 h, coincidint amb la festa del Sagrat Cor, se celebrarà una 
Eucaristia en record i acció de gràcies a l‘Església del Sagrat Cor de Barcelona (C. Casp, 27). 
 

Ignasi Salvat i Ferrer va néixer l‘1 de maig de 1931 a Barcelona. En acabar el Batxillerat als 
Jesuïtes de Sarrià, el 1948 va iniciar els estudis de Química a l‘Institut Químic de Sarrià, però 
poc després decideix entrar al noviciat de la Companyia de Jesús a Veruela. Era l‘octubre de 
1950 i Salvat encamina els seus estudis a la filosofia i la teologia. L‘any 1963 rep l‘ordenació 
sacerdotal a Sant Cugat, mentre acaba la Teologia. En aquells moments l‘Església es troba 
en plena celebració del Concili Vaticà II. El 1965 marxa cap a Roma, on realitza el doctorat en 
Dret Canònic per la Pontifícia Universitat Gregoriana. En tornar a Catalunya, el 1969 comença 
a exercir com a professor de Moral i Dret Canònic. Durant la dictadura franquista va estar 
compromès amb la causa obrera, especialment des de la parròquia de Terrassa en la qual 
col·laborava com a sacerdot. 
 
Provincial dels Jesuïtes i fundador de Cristianisme i Justícia 
 
Des de 1978 fins a 1984 ocupa el càrrec de Superior Provincial de la Companyia de Jesús, 
és a dir, el màxim responsable dels Jesuïtes de Catalunya. Es viuen moments clau en la 
història de la Companyia de Jesús, encapçalada llavors pel jesuïta basc Pedro Arrupe. Ignasi 
Salvat es va sentir profundament impactat per la personalitat del P. Pedro Arrupe, a qui va 
tenir l‘oportunitat de conèixer i tractar en diverses ocasions. Ell mateix parlava d‘Arrupe com 
de “la persona que ha construït la meva història”. En la seva Congregació General 32, 
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l‘any 1974, els jesuïtes havien definit la seva missió com a ―defensa de la fe i promoció de la 
justícia‖. Seguint aquesta línia, a Catalunya, Ignasi Salvat, com a Provincial, impulsa l‘any 
1981 la creació del centre d‘estudis Cristianisme i Justícia, amb l‘objectiu de reflexionar 
sobre la fe cristiana des de la pràctica de la justícia. L‘any 1983 Ignasi Salvat participa a la 
Congregació General 33 de la Companyia de Jesús, en la que el P. Arrupe presentà la seva 
renúncia per motius de salut i fou escollit com a nou Superior General el P. Peter-Hans 
Kolvenbach. De 1986 a 1993 va ser president de la Conferència de Provincials d’Europa.  
 
Implicat activament en l’església i la societat catalana 
 

Des de llavors i fins pràcticament el final de la seva vida, la 
seva activitat principal s‘ha repartit entre el Tribunal 
Eclesiàstic, del qual era Vicari Judicial, i la docència com a 
professor de Moral i Dret Canònic a la Facultat de Teologia 
de Catalunya i l‘Institut de Teologia Fonamental. Però 
Ignasi Salvat ha tingut una activitat i presència intensa en 
nombroses iniciatives i institucions de la Companyia de 
Jesús, de l‘Església i de la societat catalana. Des dels anys 
80 ha format part del CPM (Centre de Preparació al 
Matrimoni), des d‘on ha acompanyat un gran nombre de 
parelles en la seva formació i preparació per al matrimoni. 
Ha estat membre de l’Institut Borja de Bioètica, vice-
president de la Fundació ESADE i membre del Patronat de 
la Universitat Internacional per la Pau, entre d‘altres. Ha 
col·laborat sempre al Casal Loiola de Barcelona i va ser 
coordinador dels Assistents de les Comunitats de Vida 
Cristiana (CVX) entre 1994 i 1996. Des de la seva 
fundació el 1981 no ha deixat mai de col·laborar al centre 

d‘estudis Cristianisme i Justícia, durant quinze anys presidint la Fundació Lluís Espinal a 
la que pertany aquest centre, i també impartint seminaris i cursos, a més dels cine-fòrums 
sobre pel·lícules de contingut social on ha pogut combinar el seu compromís per la justícia 
amb una de les seves passions: el cinema.  
 
Disponibilitat i diàleg als mitjans de comunicació 
 

Al llarg d‘aquest temps ha compaginat aquesta activitat intensa amb col·laboracions i 
aparicions constants als mitjans de comunicació. Convençut i defensor de la importància dels 
mitjans de comunicació social i de la necessitat que l‘església i les veus d‘església hi siguin 
presents, Ignasi Salvat va tenir sempre una disponibilitat poc freqüent en homes d‘església 
per atendre la premsa i participar en programes de ràdio i televisió, fins i tot quan era requerit 
per parlar de qüestions polèmiques. 
 

Home de frontera i de diàleg, en els seus posicionaments es desprenia una gran obertura a la 
realitat i al món d‘avui, sempre amb fidelitat al missatge evangèlic i atenció preferent a les 
persones que pateixen.  
 

També ha publicat nombrosos llibres i articles, entre els quals destaquem: 
 

Servir en misión universal, Mensajero i Sal Terrae, 2002 
La cultura del diàleg, un repte per al món d‘avui, Cristianisme i Justícia, 2002 
Els mitjans de comunicació social, un repte humanitzador, Facultat de Teologia de Catalunya, 
2001 
Fent camí amb les parelles, Claret, 1991 
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Benet XVI parla de sant Lleonard Murialdo i Sant Joan Benet Cottolengo 

 
AUDIENCIA GENERAL, Miércoles 28 d’abril de 2010  

Queridos hermanos y hermanas: 

Nos estamos acercando a la conclusión del Año sacerdotal y, en este último miércoles de 
abril, quiero hablar de dos santos sacerdotes ejemplares en su entrega a Dios y en su 
testimonio de caridad, vivida en la Iglesia y para la Iglesia, hacia los hermanos más 
necesitados: san Leonardo Murialdo y san José Benito Cottolengo. Del primero recordamos 
los 110 años de la muerte y los 40 años de la canonización; del segundo, han comenzado 
las celebraciones para el segundo centenario de su ordenación sacerdotal.  

Leonardo Murialdo nació en Turín el 26 de octubre de 1828: es la Turín de san Juan 
Bosco y de san José Cottolengo, tierra fecundada por numerosos ejemplos de santidad de 
fieles laicos y de sacerdotes. Leonardo era el octavo hijo de una familia sencilla. De niño, 
junto con su hermano, entró en el colegio de los padres escolapios de Savona para cursar 
la enseñanza primaria, secundaria y superior; allí encontró a educadores preparados, en un 
clima de religiosidad basado en una catequesis seria, con prácticas de piedad regulares. 
Sin embargo, durante la adolescencia atravesó una profunda crisis existencial y espiritual 
que lo llevó a anticipar el regreso a su familia y a concluir los estudios en Turín, donde se 
matriculó en el bienio de filosofía. La «vuelta a la luz» aconteció —como cuenta— después 
de algunos meses, con la gracia de 
una confesión general, en la cual 
volvió a descubrir la inmensa 
misericordia de Dios; entonces, con 17 
años, maduró la decisión de hacerse 
sacerdote, como respuesta de amor a 
Dios que lo había aferrado con su 
amor. Fue ordenado el 20 de 
septiembre de 1851. Precisamente en 
aquel período, como catequista del 
Oratorio del Ángel Custodio, don 
Bosco lo conoció, lo apreció y lo 
convenció a aceptar la dirección del 
nuevo Oratorio de San Luis en «Porta Nuova», que dirigió hasta 1865. Allí también entró en 
contacto con los graves problemas de las clases más pobres, visitó sus casas, madurando 
una profunda sensibilidad social, educativa y apostólica que lo llevó a dedicarse después, 
de forma autónoma, a múltiples iniciativas en favor de la juventud. Catequesis, escuela, 
actividades recreativas fueron los fundamentos de su método educativo en el Oratorio. Don 
Bosco quiso que lo acompañara también con ocasión de la audiencia que le concedió el 
beato Pío IX en 1858. 

En 1873 fundó la Congregación de San José, cuyo fin apostólico fue, desde el principio, la 
formación de la juventud, especialmente la más pobre y abandonada. El ambiente turinés 
de ese tiempo estaba marcado por un intenso florecimiento de obras y actividades 
caritativas promovidas por Leonardo Murialdo hasta su muerte, que tuvo lugar el 30 de 
marzo de 1900.  

Me complace subrayar que el núcleo central de la espiritualidad de Murialdo es la 
convicción del amor misericordioso de Dios: un Padre siempre bueno, paciente y generoso, 

http://www.vatican.va/special/anno_sac/index_sp.html
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que revela la grandeza y la inmensidad de su misericordia con el perdón. San Leonardo 
experimentó esta realidad no a nivel intelectual sino existencial, mediante el encuentro vivo 
con el Señor. Siempre se consideró un hombre favorecido por Dios misericordioso: por esto 
vivió el sentimiento gozoso de la gratitud al Señor, la serena conciencia de sus propias 
limitaciones, el deseo ardiente de penitencia, el compromiso constante y generoso de 
conversión. Veía toda su existencia no sólo iluminada, guiada, sostenida por este amor, 
sino continuamente inmersa en la infinita misericordia de Dios. En su testamento espiritual 
escribió: «Tu misericordia me rodea, oh Señor... Como Dios está siempre y en todas 
partes, así es siempre y en todas partes amor, es siempre y en todas partes misericordia». 
Recordando el momento de crisis que tuvo en su juventud, anotó: «El buen Dios quería que 
resplandeciera de nuevo su bondad y generosidad de modo completamente singular. No 
sólo me admitió de nuevo en su amistad, sino que me llamó a una elección de predilección: 
me llamó al sacerdocio, y esto apenas algunos meses después de que yo volviera a él». 
Por eso, san Leonardo vivió la vocación sacerdotal como un don gratuito de la misericordia 
de Dios con sentido de reconocimiento, alegría y amor. Escribió también: «¡Dios me ha 
elegido a mí! Me ha llamado, incluso me ha forzado al honor, a la gloria, a la felicidad 
inefable de ser su ministro, de ser ―otro Cristo‖... Y ¿dónde estaba yo cuando me has 
buscado, Dios mío? ¡En el fondo del abismo! Yo estaba allí, y allí fue Dios a buscarme; allí 
me hizo escuchar su voz...».  

Subrayando la grandeza de la misión del sacerdote, que debe «continuar la obra de la 
redención, la gran obra de Jesucristo, la obra del Salvador del mundo», es decir, la de 
«salvar las almas», san Leonardo se recordaba siempre a sí mismo y recordaba a sus 
hermanos la responsabilidad de una vida coherente con el sacramento recibido. Amor de 
Dios y amor a Dios: esta fue la fuerza de su camino de santidad, la ley de su sacerdocio, el 
significado más profundo de su apostolado entre los jóvenes pobres y la fuente de su 
oración. San Leonardo Murialdo se abandonó con confianza a la Providencia, cumpliendo 
generosamente la voluntad divina, en contacto con Dios y dedicándose a los jóvenes 
pobres. De este modo unió el silencio contemplativo con el ardor incansable de la acción, la 
fidelidad a los deberes de cada día con la genialidad de las iniciativas, la fuerza en las 
dificultades con la serenidad de espíritu. Este es su camino de santidad para vivir el 
mandamiento del amor a Dios y al prójimo.  

Cuarenta años antes de Leonardo Murialdo y con el mismo espíritu de caridad vivió san 
José Benito Cottolengo, fundador de la obra que él mismo denominó «Pequeña Casa de la 
Divina Providencia» y que hoy se llama también «Cottolengo». El próximo domingo, en mi 
visita pastoral a Turín, tendré ocasión de venerar los restos de este santo y de encontrarme 
con los huéspedes de la «Pequeña Casa». 

José Benito Cottolengo nació en Bra, una pequeña localidad de la provincia de Cúneo, el 
3 de mayo de 1786. Primogénito de doce hijos, seis de  los cuales murieron en tierna edad, 
mostró desde niño una gran sensibilidad hacia los pobres. Abrazó el camino del 
sacerdocio, imitado también por dos hermanos. Los años de su juventud fueron los de la 
aventura napoleónica y de las consiguientes dificultades en campo religioso y social. 
Cottolengo llegó a ser un buen sacerdote, al que buscaban numerosos penitentes y, en la 
Turín de aquel tiempo, predicador de ejercicios espirituales y conferencias para los 
estudiantes universitarios, que lograban siempre un éxito notable. A la edad de 32 años fue 
nombrado canónigo de la Santísima Trinidad, una congregación de sacerdotes que tenía la 
tarea de oficiar en la Iglesia del Corpus Domini y de dar solemnidad a las ceremonias 
religiosas de la ciudad, pero en ese puesto se sentía inquieto. Dios lo estaba preparando 
para una misión especial y, precisamente con un encuentro inesperado y decisivo, le dio a 
entender cuál iba a ser su destino futuro en el ejercicio del ministerio. 
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El Señor siempre pone signos en nuestro camino para guiarnos a nuestro verdadero bien 
según su voluntad. Para Cottolengo esto sucedió, de modo dramático, el domingo 2 de 
septiembre de 1827 por la mañana. Proveniente de Milán llegó a Turín la diligencia, llena 
de gente como nunca, en la que viajaba apretujada toda una familia francesa; la mujer, con 
cinco hijos, estaba embarazada y tenía fiebre alta. Después de haber vagado por varios 
hospitales, esa familia encontró alojamiento en un dormitorio público, pero la situación de la 
mujer iba agravándose y algunos se pusieron a buscar un sacerdote. Por un misterioso 
designio se cruzaron con José Benito Cottolengo, y fue precisamente él, con el corazón 
abrumado y oprimido, quien acompañó a la muerte a esta joven madre, en medio de la 
congoja de toda la familia. Después de haber desempeñado esta dolorosa tarea, con el 
sufrimiento en el corazón, se puso ante el Santísimo Sacramento y rezó: «Dios mío, ¿por 
qué? ¿Por qué has querido que fuera testigo de esto? ¿Qué quieres de mí? ¡Hay que hacer 
algo!». Se levantó, tocó todas las campanas, encendió las velas y, al acoger a los curiosos 
en la iglesia, dijo: «¡Ha acontecido la gracia! ¡Ha acontecido la gracia!». Desde ese 
momento Cottolengo se transformó: utilizó todas sus capacidades, especialmente su 

habilidad económica y organizativa, para poner en 
marcha iniciativas a fin de sostener a los más 
necesitados. 

Supo implicar en su empresa a decenas y decenas de 
colaboradores y voluntarios. Se desplazó a la periferia 
de Turín para extender su obra, creó una especie de 
aldea, en la que asignó un nombre significativo a cada 
edificio que logró construir: «casa de la fe», «casa de 
la esperanza», «casa de la caridad». Puso en práctica 
el estilo de las «familias», constituyendo verdaderas 
comunidades de personas, voluntarios y voluntarias, 
hombres y mujeres, religiosos y laicos, unidos para 
afrontar y superar juntos las dificultades que se 
presentaban. En aquella «Pequeña Casa de la Divina 
Providencia» cada uno tenía una tarea precisa: unos 
trabajaban, otros rezaban, otros servían, otros 
educaban, otros administraban. Todos, sanos o 
enfermos, compartían el mismo peso de la vida diaria. 

Con el tiempo, también la vida religiosa se especificó según las necesidades y las 
exigencias particulares. Asimismo, pensó  en un seminario propio, para una formación 
específica de los sacerdotes de la Obra. Siempre estuvo dispuesto a seguir y a servir a la 
Divina Providencia, nunca a cuestionarla. Decía: «Yo no valgo para nada y ni siquiera sé lo 
qué hago. Pero seguro que la Divina Providencia sabe lo que quiere. A mí me corresponde 
sólo secundarla. Adelante in Domino». Para sus pobres y los más necesitados siempre se 
definió «el obrero de la Divina Providencia».  

Junto a las pequeñas aldeas fundó también cinco monasterios de monjas contemplativas y 
uno de eremitas, y los consideró como una de sus realizaciones más importantes: una 
especie de «corazón» que debía latir para toda la Obra. Murió el 30 de abril de 1842, 
pronunciando estas palabras: «Misericordia, Domine; Misericordia, Domine. Buena y santa 
Providencia... Virgen santa, ahora os toca a Vos». Su vida, como escribió un periódico de la 
época, fue «una intensa jornada de amor». 

Queridos amigos, estos dos santos sacerdotes, de los cuales he trazado algunos rasgos, 
vivieron su ministerio en la entrega total de su vida a los más pobres, a los más 
necesitados, a los últimos, encontrando siempre la raíz profunda, la fuente inagotable de su 
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acción en la relación con Dios, bebiendo de su amor, en la convicción profunda de que no 
es posible practicar la caridad sin vivir en Cristo y en la Iglesia. Que su intercesión y su 
ejemplo sigan iluminando el ministerio de tantos sacerdotes que se donan con generosidad 
por Dios y por el rebaño que les ha sido encomendado, y que ayuden a cada uno a 
entregarse con alegría y generosidad a Dios y al prójimo. 

Verges consagrades amb el delegat episcopal de Vida Consagrada 
 

El dissabte 11 de juny, vigília de la solemnitat 
de Pentecosta, Mn. Francesc Prieto es va reunir 
amb les verges consagrades de l‘arxidiòcesi de 
Barcelona. En la trobada, el delegat episcopal 
de Vida Consagrada va exhortar les 
consagrades en l‘Orde de les Verges a mantenir 
una vida espiritual intensa que fructifiqui en un 
testimoniatge fecund de pregària i d‘amor a 
l‘Església. Mn. Prieto va subratllar la necessitat 
de conrear la unitat eclesial en aquells aspectes 
fonamentals de la nostra fe catòlica i va animar 
les verges consagrades a ser instruments de 
pau i caritat en els ambients on cadascuna 
desenvolupa la seva activitat. Amb la darrera 
consagració, que va tenir lloc a la Seu d‘Urgell, 
ja són quatre els bisbats catalans on és present 

aquesta forma de vida consagrada tan estimada en l‘Església. 

Catalunya Cristiana, 26 juny 2011 

 

Trobada de Benet XVI amb joves religioses 
 

Horeb ha rebut un article i una carta  respecte a la 
trobada de Benet XVI amb religioses joves, acte que 
tindrà lloc al Monestir d‘El Escorial el divendres 19 
d‘agost de 2011, a les 11.30 del matí. 
Una de les condicions de l‘admissió a l‘audiència és la 
vestició de l‘hàbit de la congregació respectiva. Aquest 
criteri ha provocat alguna reflexió així com una carta que 
publiquem tot seguit, després de recollir el text extret 
directament de la web oficial de les JMJ,11.  

1. Text de la web oficial 

I. PERFIL DE LAS ASISTENTES AL ENCUENTRO 
 
El encuentro con jóvenes religiosas con el Santo Padre, 
tendrá lugar el viernes 19 de agosto, en el Patio de los 
Reyes del Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial 
a las 11.30 horas. Para participar, las asistentes 
deberán reunir los siguientes requisitos: 
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•    Edad: 35 años o inferior. 
•    Pertenecer a un Monasterio o Instituto de vida religiosa femenino 
•    Estar avalada por su superiora. 
•    En el caso de Monasterios de vida contemplativa se pedirá el permiso del Obispo 
diocesano. 
 
Todos estos requisitos deberán acreditarse documentalmente. 
 
La razón de la edad se debe a que, al tratarse de un encuentro en el marco de la Jornada 
Mundial de la Juventud, todo lo que se propone en ella mira a los jóvenes. La edad normal 
para poder inscribirse en la Jornada Mundial de la Juventud es entre los 16 a los 30 años 
pero, por gracia especial, en este caso, se ha pensado extenderla hasta los 35. 
 
II. PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN 
 
Las jóvenes religiosas serán seleccionadas para entrar en el Patio de los Reyes siguiendo 
un criterio proporcional. Las demás jóvenes religiosas podrán estar en la Lonja del mismo 
Monasterio. 
 
Como en todas las audiencias privadas con el Santo Padre, las postulantes, las novicias y 
las profesas, para poder participar, tendrán que llevar su respectivo hábito. 
 
Para coordinar las inscripciones, deberán remitir el número de hermanas de su Instituto 
(exclusivamente, novicias y profesas) o Monasterio (postulantas, novicias y profesas) que 
podrían participar en este acto (la dirección de contacto está en el apartado III). 

La determinación final del número de asistentes se establecerá mediante los criterios ya 
expuestos. 

2. Un artículo: ¿Pedís un signo? 
 
Podía empezar este artículo con un título sensacionalista: ―Monjas indignadas del JMJ‖. 
Pero no lo hago porque quiero ser contestataria desde mi sentido de la vida ya que, más 
que de indignación, se trata de preocupación. Lo que durante años de reflexión y 
discernimiento, de acercamiento a la sociedad, de deseos sinceros de humanizar el mundo, 
hemos ido consiguiendo las congragaciones religiosas femeninas a partir del Concilio 
Vaticano II, parece que algunos sectores de la Iglesia quieren que se eche por la borda.  

Se trata ahora de un caso anecdótico pero que ha provocado una gran decepción en 
muchas de nosotras. 

En la web de la Jornada Mundial de la Juventud se lee esto: "Las postulantes, las novicias 
y las profesas, para poder participar, tendrán que llevar su respectivo hábito". Y ante las 
protestas de alguna hermana por semejante orden, responden: “Esperamos que bien lo 
puedas comprender y verás la experiencia gozosa de esta manifestación pública de lo que 
significa en el mundo la vida consagrada religiosa, también en el modo de identificarse en 
una sociedad con tantos signos de secularismo”. 

Cuando lo leí no podía creerlo: condicionar la visita de las religiosas jóvenes al Papa a 
llevar o no llevar hábito, un hábito que muchas, muchísimas, la mayoría de nosotras nos 
quitamos por motivos bien razonados. En primer lugar porque tenía solamente un valor 
histórico, porque los signos que dejan de significar ya no tienen sentido y dejan de serlo, 
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porque se había acabado aquella concepción de la vida religiosa como ―fuga mundi‖ para 
intentar vivir como nos pedía el Concilio haciendo nuestros los goces y las alegrías, los 
dolores y los sufrimientos de los hombres y mujeres entre los que deseábamos ser, como 
Jesús quiso, unas de tantas. 

Empiezo por decir que la orden o la recomendación no es que me afecte a mí, porque ni 
soy joven ni voy a ir a las Jornadas acompañando a jóvenes. Pero me parece tan increíble  
que me veo impulsada a manifestarme con toda sinceridad. Sé que serán unas fotos 
preciosas las que después se exhibirán de  religiosas -imagino la procedencia- jóvenes y 
agraciadas con sus hábitos y su alegría contagiosa, cantando y gritando su entusiasmo 
lógico y colectivo que intento comprender. Y sé que la imagen de mujeres de cierta edad, 
vestidas como la mayoría de las otras mujeres,  pero luchando por amar y humanizar su 
mundo, no es ni hermoso ni decorativo, ni se ve a simple vista en una multitud. 

Esta obsesión de algún sector de la Iglesia por identificarse mediante signos externos me 
ha hecho recordar una anécdota que hace unos años vivió una religiosa. Un prelado de la 
Iglesia –cuya diócesis y nombre no quiero recordar- le reconvenía el que las monjas se 
quitaran el hábito. Y como argumento le dijo lo siguiente: ―Mire, hermana, a mí me gusta 
mucho mirar por la ventana del Palacio Episcopal y distinguir inmediatamente entre la 
multitud a un grupo de monjas‖. A lo que la hermana respondió: ―Ah, es que yo no miro a la 
gente desde una ventana; estoy en medio de ella y me gusta sentirme, como Jesús, una de 
tantas‖.  

Y, para acabar, quisiera decir a los organizadores de la JMJ algo parecido a lo que Jesús 
dijo a los judíos cuando le pedían un signo: vosotros nos pedís un signo para el mundo 
secularizado de hoy. Pero nosotras os decimos que no queremos otro signo que aquel con 
el se distinguía  a las primeras comunidades cristianas: ―Mirad cómo se aman‖. 
  

M. Victoria Molins, Teresiana de Barcelona 
 
3. Una carta al Comité Organizador 
 
Comité Organizador de la Jornada Mundial de la Juventud 
MADRID 
 
Presidente: Cardenal Antonio María Rouco Varela, Arzobispo de Madrid 
Coordinador General: Mons. César A. Franco Martínez, Obispo auxiliar de Madrid 
 
Miembros: 
Mons. Fidel Herráez y Mons. Juan Antonio Martínez Camino, Obispos auxiliares de Madrid 
Yago de la Cierva, director ejecutivo 
Gregorio Roldán, Secretario General y responsable de Acogida 
Joaquín Díaz, director de Logística 
Javier Cremades, organizador de los Actos Centrales 
Ángel Matesanz, encargado de la preparación pastoral 
Carla Diéz de Rivera, director del Programa Cultural 
Rafael Rubio, director de comunicación 
Fernando Giménez Barriocanal, director financiero 
Javier Igea, delegado de la Conferencia Episcopal Española y responsable de las 
actividades en las diócesis 
Señores (11) y Señora (1): 
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Con absoluta estupefacción leo en internet que "las postulantes, las novicias y las 
profesas, para poder participar, tendrán que llevar su respectivo hábito" si quieren 
acudir a la cita con el Papa prevista para el 19 de agosto en El Escorial. Leo la nota y la 
vuelvo a leer sin creerme del todo que sea verdad, no porque sea inusual que algunos 
piensen que es bueno lo que allí se determina, sino porque algo ―chirría‖ en el asunto y me 
indica que la disposición tiene fallos de bastante envergadura que no afectan sólo a lo 
anecdótico y a las banalidades en las que a veces se entretienen los que deberían 
ocuparse en asuntos más importantes y de verdadera trascendencia, sino a conceptos 
mucho más profundos.  
 
Muchas congregaciones religiosas decidieron, después del Concilio Vaticano II, reformar 
sus Constituciones para obedecer al propio Concilio, ―volver a las fuentes‖ fundacionales e 
insertarse más en el mundo posmoderno y, desde dentro –nunca fuera ni huyendo del 
mismo-, evangelizar y dejarse evangelizar por las ―semillas del Verbo‖ existentes, sin duda 
alguna, en medio de él. Se reformaron Constituciones y éstas fueron APROBADAS POR 
LA SANTA SEDE. En la mayoría de ellas, si no en todas, se habla del ―signo religioso‖ que 
indica la condición religiosa y/o la pertenencia a la propia congregación. En mi 
congregación las Constituciones dicen así, en el artículo 11: ―Nuestro modo de vivir es la 
mejor forma de expresar nuestra consagración. Con un signo propio manifestamos 
externamente la pertenencia a la Compañía‖. Y en el Directorio, artículo 11 se concreta: ―El 
crucifijo propio de la Compañía es nuestro signo externo de consagración. Vestimos de un 
modo sencillo o con hábito‖. Esto, repito, fue APROBADO POR LA SANTA SEDE en su 
momento y continúa vigente. 
Debo añadir, además, que ni las postulantes ni las novicias son consideradas religiosas 
mientras no pronuncien sus votos, por tanto nunca han debido llevar hábito antes de ese 
momento. 

Me pregunto cómo es posible que el Comité Organizador de la JMJ se autoconceda una 
autoridad que pretende, nada menos, que pasar por encima de la autoridad de la Santa 
Sede, obligando a las religiosas a utilizar un signo externo determinado que no está 
legislado como obligatorio en las propias Constituciones, simplemente porque el Comité 
opina que ―el signo‖ de la consagración religiosa ha de ser ése y no otro. Me parece que 
aquí se están sobrepasando las facultades de un comité organizador de cualquier evento. 
¿Puede tener un comité la facultad de pasar por encima de la libertad que el Código de 
Derecho Canónico da a los institutos para gobernarse a sí mismos? (Véase Canon 662 
―Los religiosos han de tener como regla suprema de vida el seguimiento de Cristo tal y 
como se propone en el Evangelio y se expresa en las constituciones de su propio 
instituto‖). ¿Cómo es posible que un comité anule lo que aprueba el órgano de gobierno 
máximo de la Iglesia?  

Todo esto no es una simple anécdota de ―hábito sí, hábito no‖. Es una intromisión en 
normas y ámbitos de vida religiosa que no corresponden al Comité Organizador. Es ejercer 
una coacción o, en el mejor de los casos, impedir que personas consagradas que viven y 
trabajan cada día por el Reino y se sienten –porque lo son– hijas de la Iglesia puedan 
acceder a encontrarse con el máximo representante de esa misma Iglesia por la que están 
dando la vida en lugares y apostolados difíciles. ¿Quiénes son ustedes, señores y señora 
del Comité, para hacer esto? 
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Siento indignación. Siento pena. No por las hermanas que se quedarán sin entrar en El 
Escorial, sino por lo que pierde la Iglesia cuando permite actuaciones como ésta sin 
detenerlas o enmendarlas. Todavía es tiempo. 

Les saludo. 
Pilar Rodríguez Briz 

Compañía Santa Teresa de Jesús. Barcelona 
 

L’itinerari espiritual d’uns monjos 
 
Celebrada una taula rodona sobre la pel·lícula «De dioses y hombres» 

 
Carmen García 
Barcelona 
«―Us ho ben asseguro: si el gra de blat, quan cau a la terra, no mor, queda ell tot sol, però 
si mor, dóna molt de fruit‖ (Jn 12,24). En aquest passatge es pot resumir la vida i martiri, 
l‘any 1996 a Algèria, dels vuit monjos trapencs reflectits en la pel·lícula De dioses y 
hombres. I es constata que la pel·lícula està donant ja el seu fruit. Només a França l‘han 
vista més de quatre milions de persones.» 

Així va començar la seva intervenció el P. José Manuel Vallejo, o.f.m., en un ambient 
amarat d‘emotivitat, en sintonia amb l‘estil de la pel·lícula. I perquè continuï donant fruit, es 
va celebrar a la seu social dels Caputxins de Catalunya una taula rodona per aprofundir en 
el missatge del testimoni dels vuit monjos trapencs que van oferir la seva vida a Déu en el 
martiri. L‘acte va comptar també amb la participació de Lydia Roig, del Consell Provincial 
de Laics.  
La pel·lícula està basada en els fets que van tenir lloc al monestir de Tibhirine (Algèria) als 
anys noranta, on vuit monjos francesos convivien en perfecta harmonia amb els seus veïns 
musulmans fins que va arribar a la regió la violència extremista. Els monjos són amenaçats 
de mort i pensen en la fugida per salvar la vida, però, davant del prec dels seus veïns 
necessitats, reflexionen i decideixen quedar-s‘hi. La pel·lícula, que va guanyar el Gran 
Premi del Festival de Cannes de 2010, mostra la gran fe i fermesa amb què van afrontar el 
martiri.  
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Càntic a la vida cristiana 
El P. José Manuel Vallejo va destacar que la pel·lícula és un cant a la vida cristiana en la 
seva essència més íntima: «El servei als altres, l‘amor, la fraternitat, sobrietat, etc. 
Assenyala la presència invisible d‘Aquell que sua sang i es deixa portar cap a la mort com 
un anyell mansoi.»  
També va voler contextualitzar la vida del prior Christian de Chergé per entendre el seu 
tarannà, gràcies al qual va poder sostenir i animar els seus companys davant del martiri. 
«De família aristocràtica i fervorosa, va passar part de la seva infància a Algèria, on la seva 
mare li va ensenyar a pregar (―la meva Església primerenca‖) i a respectar els creients 
musulmans. Més tard, en la seva joventut, durant la guerra d‘Algèria va tornar al país, on va 
entaular amistat amb Mohamed, un musulmà profundament religiós», va explicar el ponent. 
«Un dia que parlàvem sobre la seva manera de pregar —va afegir el P. Vallejo—, es van 

trobar immersos en un tumult. Mohamed 
arrisca la seva vida per salvar la d‘un 
oficial francès, però al cap de dos dies 
apareix degollat. A Christian el marcarà 
per sempre aquest episodi, com a 
exemple de com un musulmà pot viure el 
manament únic oferint la seva vida per 
amor a l‘altre.» Més tard, ell mateix diria: 
«En la sang d‘aquest amic, he sabut que 

la meva crida a seguir Crist havia de concretar-se en el mateix país on m‘havia estat 
donada aquesta mostra de l‘amor més gran.» 
«Aquests episodis —va continuar explicant el conferenciant— van provocar un respecte 
profund als creients musulmans que el van dur a crear el 1979, ja com a prior, un grup de 
diàleg per aprofundir en les seves relacions i pregar plegats. Fins i tot va arribar a cedir una 
sala del monestir als veïns del poble per a les seves pregàries mentre construïen una 
mesquita.» «És difícil no acollir la pregària vingui d‘on vingui», va declarar el P. José 
Manuel. I va subratllar que es tractava d‘«una vocació de gent de pregària enmig de gent 
de pregària, encarnant de manera peculiar l‘ora et labora de la tradició benedictina. La vida 
de Christian és una acció de gràcies; el cristià ho és per agraïment». 
Per la seva part, Lydia Roig va comentar dos eixos ben definits a la pel·lícula: l‘aspecte 
estètic i l‘espiritual. Segons ella, bellesa i itinerari espiritual van junts sense oblidar la 
importància dels aspectes litúrgics. «M‘agradaria destacar —va dir— l‘itinerari espiritual 
dels monjos que culmina en una escena de la pel·lícula on el prior prega desesperadament 
posant en relleu la impotència humana, però després d‘una reflexió profunda, el 
protagonista canvia la seva pregària per un lliurament total.» 
 
Testament espiritual 
Per acabar, el P. Vallejo va voler fer un resum del testament espiritual corprenedor del prior 
Christian de Chergé. «El prior era un cristià de grans qualitats, com es desprèn del seu 
testament escrit el Nadal de 1993-1994, després de les amenaces del GIA, quan ja era 
conscient del seu martiri pròxim. Ell és exemple eloqüent de la més pura essència cristiana: 
donar la vida per amor als germans», va manifestar. 
I va afegir el caputxí: «Com s‘aprecia a la pel·lícula, quan reflexiona amb la resta de monjos 
sobre el martiri, el prior destaca que la seva vida ja havia estat donada al Senyor quan van 
decidir ferse monjos (―la meva vida no és meva, essència del cristianisme‖).»  
En el seu testament, Christian demana perdó a Déu i ofereix el seu als qui li han fet mal. 
Destaca que després de la seva mort finalment podrà ser satisfeta la seva curiositat de 
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saber quin és el paper de l‘islam en el pla de Déu. «Desitja submergir la seva mirada en el 
Pare per mirar-los com Ell els mira», va revelar el P. José Manuel Vallejo.  
El darrer paràgraf, carregat d‘emotivitat, fa referència al seu assassí, al qual, com Jesús a 
la creu, li diu: «Et perdono perquè no saps el que fas. Et dono ―gràcies i adéu‖, ―cara a 
cara‖ i que Déu, Pare teu i meu, ens concedeixi als dos, com als lladres benaurats, 
retrobar-nos al Paradís.» «Això constitueix el súmmum del cristianisme, el perdó a l‘enemic 
i esperança certa de la reconciliació al Cel», va acabar dient el ponent. 
 

Presentació del llibre Mondomwouwé, 

amb vivències novel·lades de salesians missioners 
 

Mondomwoué és el títol de la darrera novel·la de 
la filòloga Anna Rossell, presentat aquest mes de 
juny al Masnou, fruit de la primera estada de 
l‘autora al Togo, l‘abril del 2004. Allà va conèixer 
els salesians missioners Xec Marquès, Pepe 
Guillem, Paco Rodríguez i Guillermo López, als 
quals ha visitat posteriorment i amb els quals 
manté un intercanvi epistolar des d‘aleshores. 
  

Les experiències que va viure allà, i les persones 
que hi va conèixer, li han servit per construir els 

46 personatges que apareixen a l‘obra, l‘acció de la qual se situa a una ciutat al nord de 
Togo. Nou veus constitueixen el fill de la narració, a través dels qual és possible aproximar-
se a aquest país de l‘Àfrica i conèixer la vida quotidiana dels seus habitants. 
 

Aquest calidoscopi de veus narradores, amb monòlegs interiors, expressen punts de vista 
diferents, sovint contrastats, que reuneix una palestra de caràcters, edats, gèneres i 
sensibilitats diferents. La ficció s‘alterna amb alguns trossos de seu Viaje a Togo, el diari 
que va escriure amb els noms i cognoms autèntics. 
 

L‘autora, Anna Rossell, és filòloga i va treballar com a professora titular de Filologia 
Alemanya a la Universitat de Barcelona fins l‘any 2010. Actualment es dedica a la crítica i la 
investigació literàries, així com a l‘escriptura creativa. També és voluntària de l‘ONGD 
salesiana VOLS i forma part de la seva Comissió de Projectes. 
 

Les Missioneres dels Sagrats Cors de Jesús i de Maria celebren Capítol 
General 

 

Les Missioneres dels Sagrats Cors de Jesús i de Maria 
celebrarem el XIX Capítol General  amb el lema ―Ara és temps 
de gràcia‖. Considerem que vivim un temps propici per reconduir 
la nostra vida i missió seguint el legat de la Mare Fundadora Sor 
Maria Rafela del Sagrat Cor de Jesús. 
 

Tindrà lloc a la Casa d‘Espiritualitat de Santa Llúcia (Mallorca) 
del 9 al 28 de juliol. La primera setmana serà d‘Exercicis 
Espirituals com a preparació. Hi participaran 30 germanes 
representants de les comunitats que la Congregació té a 
Espanya, República Dominicana, Puerto Rico, Rwanda i Mèxic, 
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que marcaran els reptes de futur i s‘analitzarà la missió de la Congregació, després d‘haver 
fet prèviament un treball d‘anàlisi de revisió de les accions que s‘han portat a terme al llarg 
dels darrers sis anys. 
 

Al mateix temps que us comuniquem aquest esdeveniment, us demanem que ens 
acompanyeu amb la vostra pregària perquè l‘Esperit ens il·lumini i sapiguem aprofitar 
aquest temps de gràcia en bé de l‘Església i de la Congregació. 
 

Ordo Franciscanus Saecularis: convocatòria del XIII Capítol General  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prot. No. 2318/11 
 

De acuerdo al Art. 74.2,b de las Constituciones 
Generales y del Art. 10.1,b del Estatuto de la 
Fraternidad Internacional de la Orden Franciscana 
Seglar, se convoca a los miembros del Consejo 
Internacional de la OFS a Capítulo General.  
 

El Capítulo se celebrará en Brasil, comenzando la 
tarde del sábado 22 de octubre, concluyendo con el 
almuerzo del sábado 29 de octubre de 2011.  
 

El Capítulo General deberá:  
 

1. Examinar lo realizado por la Presidencia en relación 
con las conclusiones del Capítulo General de 2008, particularmente en el ámbito de la:  

  Formación 

  Comunicación 

  Juventud Franciscana 

  Presencia en el mundo 

  Fraternidades Emergentes 
 

2. Reflexionar y deliberar sobre el tema central  ―Evangelizados para evangelizar‖ 
 y sobre los sub temas:  

 ―Vocación específica para una misión particular‖. 

 ―Construcción de un mundo fraterno y evangélico (Instrumento de paz y de reconciliación)  
- Mesa Redonda 
 

3. Comunicaciones al Capítulo sobre: 

 La OFS en China 

 La Familia en la OFS. 
 

El Capitolo, también, deberá: 

 Tomar en consideración el documento sobre ―Competencias de los Consejeros 
Internacionales. 

 Conocer la encuesta demográfica.   
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 Conocer el desarrollo de las Fraternidades Emergentes.  

 Fijar las líneas y criterios para las finanzas del CIOFS durante el trienio sucesivo.  

 Conocer el Subsidio para los animadores fraternos de la OFS para la Jufra.  
 

La Sede del Capitolo en Brasil será: 
Centro Pastoral Santa Fé 

Via Anhanguera Km 25,5, s/n – 05276-000 – São Paulo  
Telefono/Fax: 0055 11 3916 6200 / 3911 0191 

E-mail: pastoral@uol.com.br 
www.pastoralsantafe.com.br 

 
Roma, 29 de mayo de 2011 

       
       Encarnación del Pozo 
       Ministro Generale OFS 
 
Padre nuestro, 
que nos has llamado a seguir a tu Hijo,  
tras las huellas de San Francisco,  
concédenos convertirnos completamente a Ti 
y conformarnos a tu Hijo y Señor nuestro Jesucristo, 
Evangelio de tu Amor  
como Francisco.  
Convertidos e identificados con Cristo,  infunde en nosotros tu Santo Espíritu, para 
testimoniar al mundo lo mucho que lo has amado hasta el fin, dándote todo en tu Hijo.  
Concédenos, por tu sola gracia, no tan solo ser, pero también sentir en lo más profundo, 
que somos verdaderamente hijos tuyos, en tu Hijo Jesús, y como El, llamarte y sentirte 
Abba. 
Asiste a nuestros hermanos y hermanas capitulares 
 a dejarse guiar de tu Espíritu,  para animar la Orden Franciscana Seglar  y la Juventud 
Franciscana, y ser atrevidos en la proclamación de tu Evangelio con el testimonio de la vida 
y de la palabra, como Francisco. 
Ayúdanos a través del Capítulo General a interrogarnos con coraje para salir de la 
mediocridad, del cansancio, de un fuerte y repetitivo ritualismo y transfórmanos en 
instrumentos eficaces de tu Amor, sin reserva, como Francisco.  
Que María, la Madre que nos donaste al culmine de tu Amor, esté siempre cerca para 
orientarnos a través de Jesús, que contigo, Padre, en unión con el Espíritu santo, vive y 
reina por los siglos de los siglos.  Amén. 
 

Vàries persones consagrades renoven els seus càrrecs en diferents 
comissions de la CEE  

 

Fernando Prado, www.masdecerca.com, 23 
juny 2011. En la nota final de la CCXX reunió 
de la Comissió Permanent de la CEE 
apareixen els noms de les persones que 
renoven càrrecs directius en les diferents 
comissions de la CEE. 

http://www.masdecerca.com/
http://www.conferenciaepiscopal.es/index.php/sala-de-prensa/nota-prensa-2011/2152-nota-final-de-la-ccxx-reunion-de-la-comision-permanente-de-la-cee.html
http://www.conferenciaepiscopal.es/index.php/sala-de-prensa/nota-prensa-2011/2152-nota-final-de-la-ccxx-reunion-de-la-comision-permanente-de-la-cee.html


 
15 

 

 

Vàries persones consagrades ocupen aquests càrrecs rellevants de l’Església 
espanyola. La missionera ident Lourdes Grosso renova el seu càrrec en la Comissió per 
a la Vida Consagrada, així com el missioner claretià P. Joan Canals renova en la de 
Litúrgia i el P. J. Luis Pinilla Martín, SJ, renova en Missions i Cooperació entre 
Esglésies. D‘altra banda, ha estat designat director del Fons per a la Nova 
Evangelització el sacerdot de la Fraternitat Missionera Verbum Dei D. Juan Martínez 
Sáez. 

Gran Congrés a la Gregoriana sobre la pederàstia a l’Església:  

“Vers la curació i la renovació”  
 

(Zenit.-) Del 6 al 8 de febrer de 2012 la Universitat Pontifícia Gregoriana de Roma ha 
convocat un esdeveniment sense precedents en el qual uns dos-cents relators 
afrontaran els casos d’abusos sexuals per part de clergues amb el lema ―Vers la curació i 
la renovació‖. 

―La qüestió dels abusos a menors per part de clergues ha tingut un impacte important a les 
comunitats d‘arreu del món‖, va explicar el pare Francois Xavier Dumortier S.I., rector de la 
Universitat, en presentar el 18 de juny aquesta trobada internacional. 

Els dos-cents relators de diferents continents analitzaran els aspectes pastorals, jurídics i 
psicològics dels abusos, en l‘àmbit del procés en el qual Benet XVI ha compromès 
l‘Església i que pel maig de 2012 haurà de portar a totes les conferències episcopals a 
redactar línies d‘acció contra la pederàstia. 

 ―El desig consisteix a donar veu 
a aquells que s‘han distingit en 
el propi país per cert lideratge 
creatiu‖, aclareix el pare Hans 
Zollner, vicerector acadèmic de 
la Gregoriana, president del 
comitè de planificació del 
simposi. 

Entre els acadèmics i experts 
que participaran en la iniciativa, 
destaca el cardenal William 
Levada, prefecte de la 
Congregació per a la Doctrina de 
la Fe, la institució vaticana que 
jutja aquests casos; la 
baronessa Sheila Hollins, 
professora de Psiquiatria a la 

Universitat San Jorge de Londres i membre independent de la Cambra dels Lords, qui ha 
acompanyat el cardenal Cormack Murphy O‘Connor en la visita apostòlica ordenada pel 
papa a l‘Església a Irlanda; monsenyor Steve Rosetti, professor d‘Estudis Pastorals a 
Washington, qui al Saint Luke Institute ha creat un programa de tractament residencial per 
al clergat i els religiosos dels Estats Units; així com el pare Edenio Valle, creador d‘una 
experiència similar a Sao Paulo (Brasil). 

El títol de la trobada, ―Vers la curació i la renovació‖, recorda la carta que va enviar Benet 
XVI als catòlics irlandesos el març de 2010, en la qual denuncia els abusos contra els 
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menors i els defineix com a ―actes pecaminosos i criminals‖, critica la dèbil resposta de 
l‘Església i invoca un ―camí de curació, renovació i reparació‖. 

Educació a distància 

El seminari servirà, a més, per presentar un centre d‘educació a distància (E-Center), en el 
qual durant almenys tres anys confluiran dades, experiències, resultats i programes per 
lluitar contra els abusos sexuals del clergat. 

―L‘E-Center‖, explica monsenyor Klaus Peter Franzl, encarregat de finances de l‘arxidiòcesi 
de Munich, una de les institucions que financen el projecte, ―serà una web en diferents 
idiomes que oferirà informació als dirigents de l‘Església sobre la lluita contra els abusos‖. 

El Centre comptarà amb els recursos recollits per la Universitat d‘Ulm, a Alemanya, a través 
del seu Center for Child and Adolescent Psychiatry and Psychotherapy, coordinat pels 
professors Jörg Fegert i Hubert Liebhardt. 

―En segon lloc‖, continua dient Franzl, ―treballarem molt a prop amb les Escoles de 
Medicina d‘altres universitats‖. 

Per últim, la Gregoriana oferirà una mena de ―control teològic‖ dels recursos a la llum de les 
exigències pastorals i culturals de la comunitat catòlica i de la societat. 

En els pròxims mesos, la mateixa universitat delinearà millor les tasques del comitè 
consultiu i seleccionarà el director del naixent E-Center. 

El projecte és ―ambiciós‖, conclou Franzl: ―Juntament amb aquestes institucions intentarem 
respondre al problema de la pedofília de la manera més competent i professional possible‖. 

Una etapa d’un procés 

De fet, el pare Federico Lombardi, S.I., director de l‘Oficina d‘Informació de la Santa Seu i 
consultor del Comitè del simposi, va intervenir en la roda de premsa per recordar que ―el 
procés de defensa de les víctimes, de prevenció i purificació no solament es du endavant 
amb l‘exemple del Papa i amb les normes canòniques; el simposi no és una trobada de tres 
dies entre experts, sinó una etapa en el llarg procés de l‘Església‖ per afrontar i acabar amb 
els abusos. 

Per part de l‘Església és necessari ―assistir la víctima‖, va explicar a la roda de premsa el 
―fiscal‖ de l‘Església per a les denúncies d‘abusos sexuals, monsenyor Charles Scicluna, 
promotor de justícia de la Congregació per a la Doctrina de la Fe. 

Per això, ―és necessari educar la comunitat eclesial, començant pel clergat, de manera que 
la contribució d‘iniciatives como aquesta de la Gregoriana es converteixin en part integrant 
de la prevenció‖. 

Així mateix, va aclarir, cal ―una educació de la base, és a dir, de les famílies i dels mateixos 
menors d‘edat, proporcionada i adequada a l‘edat del nen, que ajudi a crear un ambient en 
el qual serà més fàcil reconèixer i prevenir aquest pecat, que és també un delicte canònic i 
un crim en l‘àmbit civil‖. 
 

“El Corpus de l'any 2!11” per José Ignacio González Faus 
 

Qui conegui la novel·la 1Q84 de Haruki Murakami – Premi Internacional Catalunya 2011- 
recordarà que a poc a poc van apareixent dos temps, dues llunes en l'horitzó i dues 
realitats en la vida de la protagonista: la de l'any 1984 en que transcorre l'acció, i una altra 
paral·lela que coexisteix amb ella, on el 9 del temps real s'ha convertit en una mena de Q 
que, en escriptura japonesa, suggereix desgràcia. Vaig a explicar un relat que transcorre 
també en un altre temps d‘aquests virtuals (o potser més reals?), en què el zero del nostre 
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2011 es veu substituït per un altra xifra que, en aquest cas, no significa desgràcia sinó 
admiració, bellesa i meravella . Després d'aquesta aclariment, podem començar.  
 

Era l'any 2!11 quan, en apropar-se la festa cristiana del Corpus, el president de la 
Conferència Episcopal i de la Confederació de Religiosos, es van dirigir a totes les 
autoritats de l'Església espanyola, més o menys amb aquestes paraules:  
 

"La festa de l'eucaristia (la presència material i oculta de Crist entre nosaltres) coincideix 
amb la xifra de gairebé cinc milions d'aturats: més d'un milió de famílies en què cap 
membre no té cap ingrés. Com diuen els periodistes, més enllà de les xifres abstractes hi 
ha rostres humans concrets, persones, tragèdies i desesperacions que, per a un cristià, es 
converteixen en presències sacramentals del Senyor que va dir: "Tot el que feu (o deixeu 
de fer) a un dels meus germans sofrents, m'ho feu a Mi ". Amb aquestes dades, la nostra fe 
seria una mentida si no dirigíssim la nostra veneració i el nostre culte a aquests rostres 
anònims i sacramentals de Crist.  
 

No disposa de molts béns l'Església: els nostres sous són modestos, les nostres Cáritas 
van totalment desbordades, diòcesis i ordes religiosos tenen una piràmide d'edats invertida 
i han d'atendre un nombre cridaner d'ancians i malalts. Però, fins i tot en aquestes 
condicions, l'Església pot disposar d'alguns tresors dedicats habitualment al culte.  
 

Sense cap mena de dubte el major culte que podem donar a Déu és l'amor als nostres 
germans: ‗No necessito les vostres ofrenes -diu el Senyor-; el 
culte que jo vull és aquest: part el teu pa amb el que té fam, 
obre la teva casa al que està cansat‘(Is 58) ... Joan Pau II ens 
va dir, ‗davant casos de necessitat no s'ha de donar 
preferència als ornaments superflus dels temples i als objectes 
preciosos del culte diví; al contrari: podria ser obligatori alienar 
aquests béns per donar pa, vestit i casa a qui no en té‘ (SRS 
31). No tindria sentit beatificar gent a qui després no estem 
disposats a fer cap cas.  
 

Per això hem decidir que es faci una valoració de tots aquests 
ornaments i objectes preciosos de culte que té la nostra 
església (la custòdia de Toledo, les ingressos de la Sagrada 
Família, els calzes i els canelobres d'or i d‘argent que omplen 
les nostres esglésies ...). I que es consulti un grup d'experts 
sobre la manera més eficaç d'alienar aquests objectes per 
destinar-los al servei dels pobres (vendes, subhastes, avals 
per a hipoteques, capitalització per a microcrèdits, inversions 

en llocs de treball ...). No ens toca a nosaltres dilucidar quin és el camí millor perquè arribi 
als pobres el que l'Església posseeix; però sí hem de recordar el mandat del Mestre: 
‗Encara et falta una cosa; ven tot el que tens i dóna-ho als pobres‘. No volem retirar 
entristits davant aquestes paraules, no sigui que incorrem en els durs retrets del Senyor al 
jove que va reaccionar d'aquesta manera.  
 

Proposem també, per fer més comprensible el significat d'aquesta decisió, que aquest any, 
arreu on es celebrin processons de Corpus, no es porti el Santíssim en custòdies d'or, sinó 
en recipients modestos com els que van utilitzar al Sopar del Senyor. I que sota pal.li, 
juntament amb el sacerdot o rector de cada indret, porti el sagrament alguna persona o 
família que siguin membres d'aquest col·lectiu d'aturats, crucificats per un sistema 
econòmic muntat sobre la cobdícia. Així percebran els fidels la inseparabilitat entre la 
presència del Senyor en el sagrament i en les víctimes de la nostra història.  
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En la tràgica situació que vivim, volem acabar recordant a aquests cinc milions d'indigents, 
un principi fonamental de la moral cristiana. De segur que irritarà a molts; però l'Església no 
ha de silenciar la llei de Déu només perquè sigui molesta. La moral catòlica ens ha 
ensenyat sempre que, ‗en casos d'extrema necessitat, totes les coses són comunes‘ i, per 
tant, ‗els que estan veritablement en aquestes situacions extremes, no pequen si s'apropien 
d'una cosa que necessiten i que, jurídicament parlant, no és seva, però moralment parlant, 
sí. Correran sens dubte el risc d'un càstig legal (d'aquests que solen ser molt més durs amb 
els petits delinqüents que amb els grans). Però l'Església té el deure de dir-los que no 
incorren en cap falta moral ... ‘. 
 

Repeteixo per acabar: tot això va passar al Corpus de l'any 2!11, no en el del 2011.  
 

José Ignacio González Faus  
La Vanguardia, 24 de juny 2011 

 

Exercicis Espirituals – Estiu 2011 
 

EE1 Dates: 3 a 9 de juliol 

 
 

CASA D’ESPIRITUALITAT CLARET DE VIC 
P. Antoni Pou i Muntaner, monjo de Montserrat 
"Madurar l'amistat amb Jesucrist amb l'Evangeli de Joan" 
Inici: 3 de juliol, diumenge, amb el sopar  
Final: 9 de juliol, dissabte, havent dinat 
Preu: 275 € (tot inclòs) 
Places limitades, atorgades per ordre d‘inscripció 
Reserva i pagament: URC 
 

 

EE2 Dates: 7 a 13 d‘agost  

 

CASA D’ESPIRITUALITAT CLARET DE VIC 
P. Josep Vilarrúbias, claretià 
Inici: 7 d‘agost, diumenge, amb el sopar  
Final: 13 d‘agost, dissabte, havent dinat 
Preu: 275 € (tot inclòs) 
Places limitades, atorgades per ordre d‘inscripció  
Reserva i pagament: URC 
 

 
Forma d’inscripció per als Exercicis Espirituals a Vic: 

1. Sol·licitar plaça a Noemí Pujol (secretària de l‘URC) per correu electrònic 
(urc.info@gmail.com), per telèfon (93 302 43 67) o directament a la seu de la plaça 
Urquinaona, 11, 2n 2a (08010 Barcelona) 

2. Incloure-hi les dades següents: nom i cognoms, institut/congregació, adreça 
postal, correu electrònic i telèfon de contacte. 

3. Horari d‘atenció al públic: de dilluns a divendres, de 15 a 19 h 
 
Organitza: URC-CEVRE en coordinació amb la Casa d'Espiritualitat Claret de Vic, el 
Monestir de Montserrat i la Cova de Manresa. 

 

mailto:urc.info@gmail.com
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Jornada de formació 

Finances ètiques i comunitats religioses 
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S‘ha celebrat aquesta jornada de formació, d‘acord amb el programa amunt publicat, sobre 
finances ètiques i comunitats religioses (en el significat més ampli, confessions religioses). 
Les dues ponències han centrat el tema tot analitzant la perversió de les finances 
internacionals (Arcadi Oliveres) i la fenomenologia religiosa relacionada amb els diners 
(Xavier Marin). Quatre entitats pertanyents a la banca ética han exposat els seus criteris 
d‘actuació. A la tarda, s‘ha debatut sobre la participación de les comunitats religioses en les 
entitats de finances ètiques. 
Un tema per aprofundir, molt proper a la sensibilitat de les congregacions religioses. 
 

Les religions i les finances ètiques  

www.catalunyareligio.cat - 28/06/2011 – Eduard Ibáñez 
 

Avui ha tingut lloc la jornada "finances ètiques i comunitats religioses", organitzada 
conjuntament per Justícia i Pau i el Grup de Treball Estable en Religions (GTER). 

Aquest portal ha de publicar en els propers dies una crònica del contingut d'aquestes 
jornades. Però m'agradaria avançar-me aquí tot fent notar que aquestes jornades han 
posat de manifest la urgència que, en aquest moment històric, les tradicions religioses 
assumeixin amb valentia la responsabilitat de ser testimonis i promotors globals 
d'alternatives reals a l'economia financera i consumista imperant. 

La crisi econòmica i financera que patim, amb la seva derivada de crisi social, creixement 
de les desigualtats i la pobresa, crisi ambiental i inestabilitat política creixents, ha mostrat 
com mai les greus perversions i limitacions dels patrons de comportament econòmic 
dominants, fonamentats en l'individualisme, l'afany de lucre, la competitivitat, l'acumulació, 
el consumisme i el progrés tecnològic al servei dels desitjos il·limitats, patrons alimentats 
pel cercle viciós d'una creixent financiarització de l'economia, basada en l'especulació i 
l'endeutament personal i col·lectiu.  

En front d'això, les principals tradicions religioses, amb la seva immensa constel·lació de 
líders, d'institucions, grups, comunitats i el conjunt del seus creients veritablement 
convençuts, són un dels pocs baluards a escala global que encara poden resistir davant 
d'aquestes tendències globals. Les grans religions, recolzades en les seves sòlides 
tradicions espirituals i morals, mantenen encara certa capacitat de promoure, amb el 
pensament i la praxi, formes econòmiques alternatives basades en altres 
prioritats: el bé comú, la solidaritat, la gratuïtat i la justícia. 

D'entre aquestes formes alternatives, ocupen un clau les iniciatives de "banca ètica". 
Aquestes iniciatives, que exclouen tot afany de lucre i actuen amb la màxima transparència 
i sota principis ètics estrictes, canalitzen via préstecs l'estalvi que recullen en favor 
d'iniciatives econòmiques dedicades a la satisfacció de veritables necessitats socials: des 
de la inclusió financera, la inserció social i laboral, l'educació, la protecció del medi ambient, 
la defensa dels drets humans o la promoció del desenvolupament de comunitats i 
països empobrides. 

Les grans religions poden assumir i han d'assumir un paper clau en la creació, 
suport o participació en aquestes iniciatives de banca ètica, alhora que (no és 
incompatible) poden ser i han de ser cada cop més exigents amb la resta d'entitats 
financeres comercials de les que continuin rebent serveis (bancs, caixes d'estalvi...), per tal 
d'afavorir una actuació d'aquestes entitats més coherent èticament i més orientada al bé 
comú. 

Pel que fa específicament a les entitats de banca ètica, a Catalunya existeixen ja 
institucions ben consolidades, sota diferents fòrmules i prioritats d'acció, com són FIARE, 
OIKOCREDIT, TRIODOS BANK o COOP 57, per bé que encara representen una part 

http://www.catalunyareligio.cat/blocs/apunts-eticopolitics/les-religions-i-les-finances-tiques
http://www.catalunyareligio.cat/
http://www.justiciaipau.org/agenda.ca.shtml?x=11169
http://www.justiciaipau.org/index.ca.shtml
http://www.grupdereligions.org/
http://www.projectefiare.cat/default.aspx?tabid=28
http://www.oikocredit.cat/oikocredit/index.php?lang=ca
http://www.triodos.es/es/particulares/
http://www.coop57.coop/index.php?lang=ca_es


 
21 

 

 

minúscula del sector financer. Amb aquestes entitats, ara ja qualsevol confessió o 
organització religiosa, com qualsevol persona individual, pot canalitzar socialment tot o part 
del seu estalvi i també disposar de la major part de serveis financers habituals, però també 
(i això és fonamental) implicar-se activament com a socis d'aquestes entitats. 

Malauradament, a casa nostra són encara molt escasses les entitats de caràcter religiós 
que participen en aquestes projectes, de tal manera que és urgent que les confessions 
religioses, en coherència amb els valors que les fonamenten, facin un pas endavant per 
conèixer i implicar-se en aquestes iniciatives de banca ètica. 
 

Els religiosos, sacerdots i seminaristes superen els 25.000 inscrits a la 
Jornada Mundial de la Joventut 

 

Més de 25.000 religiosos, sacerdots i seminaristes 
estan ultimant els preparatius per assistir a la Jornada 
Mundial de la Joventut que se celebrarà a Madrid el 
proper mes d'agost. Gairebé la meitat d'ells són 
sacerdots, més de 12.000 inscrits fins al moment, que 
a més d'acompanyar als grups de joves amb els que 
viatgen també col·laboraran en la distribució de la 
comunió en les misses i confessant en la Festa del 
Perdó que se celebrarà en el Parc del Retiro. 

Redacció de Flama.info, 28 juny 11 

La Festa del Perdó compta amb el suport de gairebé 
1.000 sacerdots que oferiran la confessió en més de 
15 idiomes. Alguns d'ells s'han ofert a confessar 
durant 12 hores diàries els cinc dies en els quals hi 
haurà prop de 200 confessionaris que s'instal·laran 

en el Parc del Retiro. 

Algunes de les religioses joves inscrites podran gaudir d'una trobada amb el Papa Benet 
XVI al Monestir de l'Escorial el 19 d'agost. Els preparatius són llargs. Molts d'ells preparen 
la trobada des de juliol de 2008, data en la qual es va celebrar l'última Jornada Mundial de 
la Joventut. La germana salesiana Maryann Schaefer dirigeix un grup de 36 joves des de 
Florida, als Estat Units. La preparació amb els joves ha inclòs incomptables reunions i cites 
periòdiques en les quals s'han preparat espiritualment per a la gran cita d'agost.  

Des de la regió brasilera de Curitiba el pare Carlos Neri prepara més de 200 persones des 
de fa mesos. La formació d'aquests joves per a la JMJ es fa d'una manera molt particular: 
―És un pelegrinar, que és la característica dels cristians, un pelegrinar cap a Crist‖, 
assenyala el sacerdot brasiler.  

Saltant de continent, Zimbabue plora la pèrdua del missioner espanyol Ricardo Dávila. 
Després de més de 40 anys de missió a les seves esquenes en el continent africà el pare 
Dávila va morir després d'un accident de trànsit el 17 de juny passat. El pare Ricardo 
preparava per a la Jornada Mundial de la Joventut a un grup de joves zimbabuesos de 
diverses parròquies de la segona ciutat del país: Bulawayo.  

Els seminaristes també acudiran en massa a la JMJ, com ja és tradicional. En aquesta 
edició comptaran amb una trobada molt especial amb el Sant Pare. El 20 d'agost el Papa 
Benet XVI celebrarà una missa a la qual acudiran més de 2.000. La JMJ de Madrid 
comptarà amb la presència ja confirmada de més de 6.500 futurs sacerdots. 
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Activitats d’interès 
 

CONFERÈNCIA SOBRE “LA VIDA DE LA MARE ANNA MARIA JANER” 
A càrrec de: Gna. Pilar Adín, postuladora, i el Sr. Toni Gol, que analitzarà el context 
històric amb relació a Berga 
Día: dijous, 30 de juny 
Lloc: Església de Sant Joan, Berga 
Hora: 20.30 h  
 

RECITAL DE POESIA MÍSTICA, amb obres de sant Joan de la Creu i santa Teresa de 
Jesús 
Día: dissabte, 2 de juny 
Lloc: Santuari de Schoenstatt, Valldoreix 
Hora: 20.15 h 
 

CELEBRACIÓ DE SANT PAU 
Dia i hora: Dissabte 2 de juliol a les 18 h 
Lloc: Llibreria Paulines (Rda. Sant Pere, 19 · 
Barcelona) 
Programa: 
18.00 h Eucaristia de Sant Pau 
19.00 h Concert de "TeSeguiré" (projecte 
biblicomusical) 
20.00 h Pica-Pica 
Organitzen: Escola d‘Animació Bíblica de 
Barcelona i Llibreria Paulines de Barcelona 
Més informació: Quique Fernández - Tel. 652 
07 88 68 · e-mail: quimil66@yahoo.es i Javier 
Velasco · e-mail: jvelascoa@gmail.com 

 

La FECC centralitza tots els serveis al carrer dels Àngels 
 

Des del 27 de juny, la FECC centralitza tots els serveis a la seu del carrer dels Àngels i 
deixa la seu de Rivadeneyra únicament com a aulari, on es desenvoluparan algunes 
accions formatives que s‘organitzen al llarg del curs. 
 

Una curiositat del proper mes de juliol 
 

DIL  DMA  DME  DIJ  DIV  DIS  DIUM  

            1  2  3  

4  5  6  7  8  9  10  

11  12  13  14  15  16  17  

18  19  20  21  22  23  24  

25  26  27  28  29  30  31  

Aquest any, juliol tindrà 5 divendres, 5 dissabtes i 5 diumenges.  
Això passa un cop cada 823 anys 
 

mailto:quimil66@yahoo.es
mailto:jvelascoa@gmail.com
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Calendari URC – CEVRE 2011-2012 
 

Podeu incloure a la vostra agenda les dates d‘interés com, per exemple, les jornades de 
formació permanent, etc. 
 

    SETEMBRE 
1 dj Junta Directiva URC 16.00 

12 dl Reunió mestre novicis i responsables de formació 

13 dm Reunió de delegats episcopals de vida consagrada a la Seu d‘Urgell 

14 dx 
Reunió de delegats episcopals de vida consagrada a la Seu d‘Urgell  
Xarxa Àfrica-Europa · Trobada a la seu de l'URC 

27 dm Junta Directiva ampliada URC 16.00-19.00 + berenar 

30 dv CONFER: Jornada sobre la nova evangelització 

      

    OCTUBRE 
3 dl Trobada de Superiores Majors / Inici classes Formació inicial 

4 dm Junta Directiva URC 16.00 

7 dv Constitució d'Entitats socials d'Església - CEP - 18 h. 

19 dx Xarxa Àfrica-Europa · Trobada a la seu de l'URC 

22 ds URC-CEVRE: Jornada de formació permanent 

      

    NOVEMBRE 
3 dj Reunió d'Abats i Provincials (RAP) 

4 dv Junta Directiva URC 16.00 

8 dm Assemblea Associació Cintra - Llúria, 13 - 18.30 h. 

9 dx 65 Assemblea general de l'URC / Xarxa Àfrica-Europa · Trobada a la seu de l'URC 

15 dm Assemblea general de CONFER 

16 dx Assemblea general de CONFER 

17 dj Assemblea general de CONFER 

19 ds URC-CEVRE: Jornada de formació permanent 

26 ds Reunió de Religioses i Religiosos en Barris Obrers i Populars 

27 dg Primer diumenge d'Advent 

      

    DESEMBRE 
13 dm Junta Directiva URC 16.00 

14 dx Xarxa Àfrica-Europa · Trobada a la seu de l'URC 

    GENER 2012 
10 dm Junta Directiva URC 16.00 

11 dx Xarxa Àfrica-Europa · Trobada a la seu de l'URC 

      

    FEBRER 
2 dj Jornada Mundial Vida Consagrada 

7 dm Junta Directiva URC 16.00 

8 dx Xarxa Àfrica-Europa · Trobada a la seu de l'URC 

11 ds URC-CEVRE: Jornada de formació permanent 

27 dl Reunió de Superiores majors 

      

    MARÇ 
6 dm Junta Directiva URC 10.00 
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7 dx Xarxa Àfrica-Europa · Trobada a la seu de l'URC 

14 dx 66 Assemblea general de l'URC 

      

    ABRIL 
11 dx Xarxa Àfrica-Europa · Trobada a la seu de l'URC 

17 dm Junta Directiva URC 10.00 

21 ds URC-CEVRE: Jornada de formació permanent 

      

    MAIG 
7 dl Exercicis espirituals de l'URC 

8 dm Exercicis espirituals de l'URC 

9 dx Exercicis espirituals de l'URC / Xarxa Àfrica-Europa · Trobada a la seu de l'URC 

10 dj Exercicis espirituals de l'URC 

11 dv Exercicis espirituals de l'URC 

12 ds Exercicis espirituals de l'URC 

13 dg Exercicis espirituals de l'URC 

15 dm Junta Directiva URC 10.00 

      

    JUNY 
3 dg Jornada Pro Orantibus 

12 dm Junta Directiva URC 11.00 + dinar 

13 dx Xarxa Àfrica-Europa · Trobada a la seu de l'URC 

      

    JULIOL 
2 dl Exercicis espirituals de l'URC 

3 dm Exercicis espirituals de l'URC 

4 dx Exercicis espirituals de l'URC 

5 dj Exercicis espirituals de l'URC 

6 dv Exercicis espirituals de l'URC 

7 ds Exercicis espirituals de l'URC 

8 dg Exercicis espirituals de l'URC 

      

    AGOST 

   Cap esdeveniment previst a hores d‘ara 

 

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 

 

mailto:sec.urc@confer
mailto:sec.urc@confer.es
mailto:urc.info@gmail.com%20/%20Informatiu:%20horeb.urc@
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