
     

Els caputxins inicien el seu Capítol a Catalunya 
 

El bisbe Jacobo de Vitry, contemporani de Sant Francesc, descriu així els primers capítols 
dels frares: "Els homes d’aquesta religió, no sense profit per a ells, es reuneixen un cop l’any 
per alegrar-se en el Senyor i menjar junts, i amb el consell de sants homes redacten algunes 
santes constitucions..." 

Amb aquesta frase s’obre la crònica de la primera jornada del Capítol provincial dels caputxins 
que es reuneix fins dissabte. Hi assisteixen representants de les sis fraternitats de Catalunya 
—l'Ajuda, Pompeia i Sarrià de Barcelona, Sant Joan de la Creu de Vallvidrera, d'Arenys, 

d'Igualada— i de la 
fraternitat de Mallorca. 

El 27 Capítol provincial 
es va iniciar dilluns amb 
una eucaristia presidida 
pel Ministre General, fra 
Mauro Jöhri, que estarà 
present durant la reunió. 
També dilluns es va 
escollir la mesa del 
Capítol i el ministre 
provincial, Jacint Duran, 
va presentar el seu 
informe d’un treball de 
nou anys. 

El Capítol es pot seguir a 
través de l’espai 

d’Internet del caputxins que cada vespre ofereixen un recull de la jornada 
(http://www.caputxins.cat/) 

Els caputxins formem part de l’orde fundat per Sant Francesc d’Assís al segle XIII i reformat al 
segle XVI per mantenir la inspiració primitiva, posant l’accent en la vida de fraternitat 
evangèlica fonamentada en la pregària contemplativa i l’amor als més pobres. Des del segle 
XIII el franciscanisme és present a Catalunya. La reforma franciscana dels caputxins es fa 
present a Catalunya a partir de 1578 i a instàncies del Consell de Cent s’estableix el primer 
convent al desert de Sarrià.    

Simposi: URC, 30 ANYS DE COMUNIÓ I DIÀLEG 

Barcelona, 7 de juliol de 2011                                                                    ANY IV. núm.    

http://www.caputxins.cat/capitols/37capitol_provincial/jornada1/index.html
http://www.caputxins.cat/
http://www.caputxins.cat/
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Felisa García, nova presidenta de Confer Mallorca 
 

C. S. / Palma 

El dissabte 11 de juny es va celebrar l’Assemblea de Confer 
Mallorca al col·legi La Salle de Son Rapinya, amb assistència de 
representants de gairebé totes les congregacions religioses 
presents a la nostra illa. Després de la conferència del P. Elías 
Royón, president nacional de Confer, sobre la situació de la Vida 
Consagrada actual, es va elegir la nova junta per als propers tres 
anys. La nova presidenta és Felisa García Llompart, germana de 
la Caritat. El vicepresident és l’actual president de Confer Balears, 
Bartomeu Pont Parera, franciscà TOR. Els vocals: Nieves de 
León, oblata; Paco Chiva, germà de La Salle; Margalida 
Femenies, franciscana de la Misericòrdia; Martín Salvador, germà 
de La Salle. L’administradora és Coral Turrión, religiosa teatina. A 
més, són part de la junta els superiors majors residents a Mallorca 
un representant de FERE i un dels religiosos que treballen a la 
sanitat. 

 

Un grup de Germanetes dels Ancians visita Aitona 
 

El dimarts 14 d’aquest mes de juny va 
arribar un grup de Germanetes dels 
Ancians Desemparats de Santa Teresa 
Jornet, la majoria joves de 20 a 30 anys 
d’edat, des de València a Aitona 
(Lleida), per visitar el poble natal de la 
seva fundadora Santa Teresa Jornet i 
al mateix temps, amb motiu del jubileu 
pel bicentenari del beat P. Francesc 
Palau i Quer OCD, també d’Aitona, el 

grup de trenta-vuit germanetes i algunes persones més, a l’Església de Sant Antolín van 
participar en l’Eucaristia presidida pel Sr. Bisbe de Lleida, Joan Piris i concelebrada pel rector 
d’Aitona, Mn. Francisco Ribas. 
 

Promulgació de decrets de la Congregació per les Causes dels Sants 
 

CIUTAT DEL VATICÀ, dilluns 27 de juny de 2011 (ZENIT.org) 
 

Benet XVI va reconèixer els martiris soferts a Espanya el 1936 pel 
bisbe de Lleida Salvi Huix Miralpeix i per Josefa Martínez Pérez, de 
la congregació de les Filles de la Caritat de Sant Vicent Paül, i dotze 
companyes... 
 

El bisbe Huix Miralpeix va néixer a la localitat de Santa Margarida de 
Vellors el 22 de desembre de 1877 i va ser assassinat per odi a la fe a 
Lleida el 5 d’agost de 1936. 
Les màrtirs del grup de Josefa Martínez Pérez i dotze companyes van 
morir també per odi a la fe en diversos indrets de la arquidiòcesis de 
València entre el 19 d’agost i el 9 de desembre de 1936. 
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La promulgació del decret de martiri del Bisbe Salvi Huix Miralpeix deixa ja via lliure a la seva 
beatificació. Per a la mateixa no cal esperar cap miracle, perquè l’Església considera que el 
martiri —donar la vida per Crist— és miracle suficient. Sí que caldrà un miracle, en el seu 
moment, per a la canonització. 
Per a una biografia una mica més ampla, podeu prémer Salvi Huix Miralpeix, on trobareu un 
escrit de Mossèn Ramiro Viola, sacerdot diocesà de Lleida.  
 

"Viu la beatificació", a Ràdio Principat i Ràdio Estel durant l‟estiu 

 A partir del 10 de juliol, Ràdio Principat i 
Ràdio Estel emetran un programa especial 
dedicat a la beatificació d’Anna Maria Janer 
Anglarill. El programa, titulat Viu la 
beatificació, s'emetrà el diumenge a les 8 del 
matí i tindrà una durada de 15 minuts. Ràdio 
Principat s’encarrega de la seva realització 
i compta amb l’assessorament i la 
participació de la Secretaria de la beatificació 
de la Mare Janer. 

Aquesta nova iniciativa s’inscriu en el marc 
de l’interès despertat al bisbat d’Urgell per a 
donar a conèixer aquesta catalana universal 
que va fundar l’Institut de Germanes de la Sagrada Família d’Urgell en aquesta diòcesi. A 
més, les seves restes descansen a la capella de la Residencia de la Sagrada Família de la 
capital de l’Alt Urgell.   

Les últimes novetats sobre la beatificació d’Anna Maria Janer es poden trobar a la web 
www.anamariajaner.org. Les persones interessades a participar en aquesta beatificació poden 
trucar al telèfon 93 787 01 16. 
 

Benet XVI parla dels Ordes Mendicants 
 

AUDIENCIA GENERAL, Miércoles 13 de enero de 2010  

Queridos hermanos y hermanas: 

Al inicio del nuevo año miremos la historia del cristianismo, para ver cómo se desarrolla una 
historia y cómo puede renovarse. En ella podemos ver que los santos, guiados por la luz de 
Dios, son los auténticos reformadores de la vida de la Iglesia y de la sociedad. Maestros 
con la palabra y testigos con el ejemplo, saben promover una renovación eclesial estable y 
profunda, porque ellos mismos están profundamente renovados, están en contacto con la 
verdadera novedad: la presencia de Dios en el mundo. Esta consoladora realidad, o sea, 
que en cada generación nacen santos y traen la creatividad de la renovación, acompaña 
constantemente la historia de la Iglesia en medio de las tristezas y los aspectos negativos 
de su camino. De hecho, vemos cómo siglo a siglo nacen también las fuerzas de la reforma 
y de la renovación, porque la novedad de Dios es inexorable y da siempre nueva fuerza 
para seguir adelante. Así sucedió también en el siglo XIII con el nacimiento y el 
extraordinario desarrollo de las Órdenes Mendicantes: un modelo de gran renovación en 
una nueva época histórica. Se las llamó así por su característica de "mendigar", es decir, 
de recurrir humildemente al apoyo económico de la gente para vivir el voto de pobreza y 
cumplir su misión evangelizadora. De las Órdenes Mendicantes que surgieron en ese 
periodo las más conocidas e importantes son los Frailes Menores y los Frailes 

http://bisbatlleida.org/bisbes/altres_bb/122.htm
http://www.anamariajaner.org/
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Predicadores, conocidos como Franciscanos y Dominicos. Se les llama así por el nombre 
de sus fundadores, san Francisco de Asís y santo Domingo de Guzmán, respectivamente. 
Estos dos grandes santos tuvieron la capacidad de leer con inteligencia "los signos de los 
tiempos", intuyendo los desafíos que debía afrontar la Iglesia de su época.  

 Un primer desafío era la expansión de varios grupos y movimientos de fieles que, a pesar 
de estar impulsados por un legítimo deseo de auténtica vida cristiana, se situaban a 
menudo fuera de la comunión eclesial. Estaban en profunda oposición a la Iglesia rica y 
hermosa que se había desarrollado precisamente con el florecimiento del monaquismo. En 
recientes catequesis hablé de la comunidad monástica de Cluny, que había atraído a 
numerosos jóvenes y, por tanto, fuerzas vitales, como también bienes y riquezas. Así se 
había desarrollado, lógicamente, en un primer momento, una Iglesia rica en propiedades y 
también inmóvil. Contra esta Iglesia se contrapuso la idea de que Cristo vino a la tierra 
pobre y que la verdadera Iglesia debería ser precisamente la Iglesia de los pobres; así el 
deseo de una verdadera autenticidad cristiana se opuso 
a la realidad de la Iglesia empírica. Se trata de los 
movimientos llamados "pauperísticos" de la Edad 
Media, los cuales criticaban ásperamente el modo de 
vivir de los sacerdotes y de los monjes de aquel tiempo, 
acusados de haber traicionado el Evangelio y de no 
practicar la pobreza como los primeros cristianos, y 
estos movimientos contrapusieron al ministerio de los 
obispos una auténtica "jerarquía paralela". Además, 
para justificar sus propias opciones, difundieron 
doctrinas incompatibles con la fe católica. Por ejemplo, 
el movimiento de los cátaros o albigenses volvió a 
proponer antiguas herejías, como la devaluación y el 
desprecio del mundo material -la oposición contra la 
riqueza se convierte rápidamente en oposición contra la 
realidad material en cuanto tal-, la negación de la 
voluntad libre y después el dualismo, la existencia de un 
segundo principio del mal equiparado a Dios. Estos 
movimientos tuvieron éxito, especialmente en Francia y en Italia, no sólo por su sólida 
organización, sino también porque denunciaban un desorden real en la Iglesia, causado 
por el comportamiento poco ejemplar de varios representantes del clero.  

Los Franciscanos y los Dominicos, en la estela de sus fundadores, mostraron en cambio 
que era posible vivir la pobreza evangélica, la verdad del Evangelio como tal, sin separarse 
de la Iglesia; mostraron que la Iglesia sigue siendo el lugar verdadero, auténtico, del 
Evangelio y de la Escritura. Más aún, santo Domingo y san Francisco sacaron la fuerza de 
su testimonio precisamente de su íntima comunión con la Iglesia y con el Papado. Con una 
elección totalmente original en la historia de la vida consagrada, los miembros de estas 
Órdenes no sólo renunciaban a la posesión de bienes personales, como hacían los monjes 
desde la antigüedad, sino que ni siquiera querían que se pusieran a nombre de la  
comunidad terrenos y bienes inmuebles. Así pretendían dar testimonio de una vida 
extremadamente sobria, para ser solidarios con los pobres y confiar únicamente en la 
Providencia, vivir cada día de la Providencia, de la confianza de ponerse en las manos de 
Dios. Este estilo personal y comunitario de las Órdenes Mendicantes, unido a la total 
adhesión a las enseñanzas de la Iglesia y a su autoridad, fue muy apreciado por los 
Pontífices de la época, como Inocencio III y Honorio III, que apoyaron plenamente estas 
nuevas experiencias eclesiales, reconociendo en ellas la voz del Espíritu. Y no faltaron los 
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frutos:  los grupos "pauperísticos" que se habían separado de la Iglesia volvieron a la 
comunión eclesial o lentamente se redujeron hasta desaparecer. También hoy, a pesar de 
vivir en una sociedad en la que a menudo prevalece el "tener" sobre el "ser", la gente es 
muy sensible a los ejemplos de pobreza y solidaridad que dan los creyentes con opciones 
valientes. En nuestros días tampoco faltan iniciativas similares: los movimientos, que parten 
realmente de la novedad del Evangelio y lo viven con radicalidad en la actualidad, 
poniéndose en las manos de Dios, para servir al prójimo. El mundo, como recordaba Pablo 
VI en la Evangelii nuntiandi, escucha de buen grado a los maestros, cuando son también 
testigos. Esta es una lección que no hay que olvidar nunca en la obra de difusión del 
Evangelio: ser los primeros en vivir aquello que se anuncia, ser espejo de la caridad divina.  

Franciscanos y Dominicos fueron testigos, pero también maestros. De hecho, otra 
exigencia generalizada en su época era la de la instrucción religiosa. No pocos fieles laicos, 
que vivían en las ciudades en vías de gran expansión, deseaban practicar una vida 
cristiana espiritualmente intensa. Por tanto, trataban de profundizar en el conocimiento de 

la fe y de ser guiados en el arduo pero entusiasmante 
camino de la santidad. Las Órdenes Mendicantes 
supieron felizmente salir al encuentro también de esta 
necesidad: el anuncio del Evangelio en la sencillez y en su 
profundidad y grandeza era un objetivo, quizás el objetivo 
principal, de este movimiento. En efecto, se dedicaron con 
gran celo a la predicación. Eran muy numerosos los fieles 
—a menudo auténticas multitudes— que se reunían en las 
iglesias y en lugares al aire libre para escuchar a los 
predicadores, como san Antonio, por ejemplo. Se trataban 
temas cercanos a la vida de la gente, sobre todo la 
práctica de las virtudes teologales y morales, con 
ejemplos concretos, fácilmente comprensibles. Además, 
se enseñaban formas para alimentar la vida de oración y 
la piedad. Por ejemplo, los Franciscanos difundieron 
mucho la devoción a la humanidad de Cristo, con el 
compromiso de imitar al Señor. No sorprende entonces 
que fueran numerosos los fieles, mujeres y hombres, que 

elegían ser acompañados en el camino cristiano por frailes Franciscanos y Dominicos, 
directores espirituales y confesores buscados y apreciados. Nacieron así asociaciones de 
fieles laicos que se inspiraban en la espiritualidad de san Francisco y santo Domingo, 
adaptada a su estado de vida. Se trata de la Orden Tercera, tanto franciscana como 
dominicana. En otras palabras, la propuesta de una "santidad laical" conquistó a muchas 
personas. Como recordó el concilio ecuménico Vaticano II, la llamada a la santidad no está 
reservada a algunos, sino que es universal (cf. Lumen gentium, 40). En todos los estados 
de vida, según las exigencias de cada uno de ellos, es posible vivir el Evangelio. También 
hoy cada cristiano debe tender a la "medida alta de la vida cristiana", sea cual 
sea el estado de vida al que pertenezca.  

Así la importancia de las Órdenes Mendicantes creció tanto en la Edad Media que 
instituciones laicales como las organizaciones de trabajo, las antiguas corporaciones y las 
propias autoridades civiles, recurrían a menudo a la consulta espiritual de los miembros de 
estas Órdenes para la redacción de sus reglamentos y, a veces, para solucionar sus 
conflictos internos y externos. Los Franciscanos y los Dominicos se convirtieron en los 
animadores espirituales de la ciudad medieval. Con gran intuición, pusieron en marcha una 
estrategia pastoral adaptada a las transformaciones de la sociedad. Dado que muchas  

http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/apost_exhortations/documents/hf_p-vi_exh_19751208_evangelii-nuntiandi_sp.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_sp.html
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personas se trasladaban del campo a las ciudades, ya no colocaron sus conventos en 
zonas rurales, sino en las urbanas. Además, para llevar a cabo su actividad en beneficio de 
las almas, era necesario trasladarse según las exigencias pastorales. Con otra decisión 
totalmente innovadora, las Órdenes Mendicantes abandonaron el principio de estabilidad, 
clásico del monaquismo antiguo, para elegir otra forma. Frailes Menores y Predicadores 
viajaban de un lugar a otro, con fervor misionero. En consecuencia, se dieron una 
organización distinta respecto a la de la mayor parte de las Órdenes monásticas. En lugar 
de la tradicional autonomía de la que gozaba cada monasterio, dieron mayor importancia a 
la Orden en cuanto tal y al superior general, como también a la estructura de las provincias. 
Así los mendicantes estaban más disponibles para las exigencias de la Iglesia universal. 
Esta flexibilidad hizo posible el envío de los frailes más adecuados para el desarrollo de 
misiones específicas, y las Órdenes Mendicantes llegaron al norte de África, a Oriente 
Medio y al norte de Europa. Con esta flexibilidad se renovó el dinamismo misionero.  

Otro gran desafío eran las 
transformaciones culturales que 
estaban teniendo lugar en ese 
periodo. Nuevas cuestiones 
avivaban el debate en las 
universidades, que nacieron a 
finales del siglo xii. Frailes 
Menores y Predicadores no 
dudaron en asumir también esta 
tarea y, como estudiantes y 
profesores, entraron en las 
universidades más famosas de su 
tiempo, erigieron centros de 
estudio, produjeron textos de gran 
valor, dieron vida a auténticas 
escuelas de pensamiento, fueron 
protagonistas de la teología 

escolástica en su mejor período e influyeron significativamente en el desarrollo del 
pensamiento. Los más grandes pensadores, santo Tomás de Aquino y san Buenaventura, 
eran mendicantes, trabajando precisamente con este dinamismo de la nueva 
evangelización, que renovó también la valentía del pensamiento, del diálogo entre razón y 
fe. También hoy hay una "caridad de la verdad y en la verdad", una "caridad intelectual" 
que ejercer, para iluminar las inteligencias y conjugar la fe con la cultura. El empeño puesto 
por los Franciscanos y los Dominicos en las universidades medievales es una invitación, 
queridos fieles, a hacerse presentes en los lugares de elaboración del saber, para 
proponer, con respeto y convicción, la luz del Evangelio sobre las cuestiones 
fundamentales que afectan al hombre, su dignidad, su destino eterno. Pensando en el 
papel de los Franciscanos y de los Dominicos en la Edad Media, en la renovación espiritual 
que suscitaron, en el soplo de vida nueva que infundieron en el mundo, un monje dijo: "En 
aquel tiempo el mundo envejecía. Pero en la Iglesia surgieron dos Órdenes, que renovaron 
su juventud, como la de un águila" (Burchard d'Ursperg, Chronicon).  

Queridos hermanos y hermanas, precisamente al inicio de este año invoquemos al Espíritu 
Santo, eterna juventud de la Iglesia: que él haga que cada uno sienta la urgencia de dar un 
testimonio coherente y valiente del Evangelio, para que nunca falten santos, que hagan 
resplandecer a la Iglesia como esposa siempre pura y bella, sin mancha y sin arruga, capaz 
de atraer irresistiblemente el mundo hacia Cristo, hacia su salvación.  
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“Volem difondre l‟„Evangeli de família‟ que Jesús va viure i proclamar 
des de Natzaret” 

Josep M. Blanquet, s.f., fundador i director del Cente Nazarenum 

Miquel Àngel Codina- Catalunya Cristiana 

Josep M. Blanquet, doctor en Teologia i 
secretari general dels Fills de la Sagrada 
Família, és el fundador i director del Centre 
Internacional de Documentació i Estudi sobre la 
Sagrada Família, anomenat Nazarenum. 
Parlem amb el P. Blanquet sobre aquest centre 
que té gairebé vint-i-cinc anys de vida i que 
acaba d’iniciar una nova etapa.  
 
Com neix el Centre Internacional de 
Documentació i Estudi sobre la Sagrada 
Família? 

Va néixer l’any 1987 a Barcelona per commemorar el centenari del Decretum laudis del 
nostre Institut de Fills de la Sagrada Família, fundat per sant Josep Manyanet per promoure 
l’honor, la imitació i el culte de la família de Jesús, Maria i Josep. Com és sabut, hi ha en 
diversos països Centres Josefins dedicats a propagar la devoció i l’estudi del Sant 
Patriarca. En els temps actuals, en què són tan notables la sensibilitat i les necessitats de 
la família, es va creure que era urgent aprofundir en el matrimoni de Maria i Josep i en l’estil 
de vida familiar que el Fill de Déu va instaurar amb ells a Natzaret, perquè són un designi 
de Déu per a la família de tots els temps. El papa Joan Pau II es va dignar enviar un 
autògraf en què diu: ―Com a penyora d’abundants gràcies divines que facin molt fecundes 
les activitats del Centre de documentació i estudi sobre la Sagrada Família (Nazarenum), 
em plau impartir a tots els seus membres i col·laboradors la benedicció apostòlica. Vaticà, 
12 maig 1987. Joannes Paulus II‖.  
 
Per què el van batejar amb el nom de Nazarenum? 
Per indicar que es tracta d’un esforç per recollir la màxima documentació possible —escrita, 
artística i devocional— sobre la vida, santedat i culte de la Sagrada Família de cara a 
aprofundir i fomentar l’estudi de la vivència familiar de Jesús amb Maria i Josep a la casa 
de Natzaret. Natzaret és així molt més que un simple lloc geogràfic, és el cognom de Jesús, 
de Maria i de Josep. És el comú identificador dels tres. És, per tant, un lloc teològic, un estil 
de vida, de proximitat de Déu al nostre món. És l’estil de vida de Jesús amb Maria i Josep 
expressat en una forma de vida pobra, senzilla i acollidora; obert al misteri de Déu a qui, 
amb Jesús, podem anomenar Pare. En aquest sentit cal enquadrar i entendre l’esforç de 
sant Josep Manyanet per crear un Natzaret a cada casa, en cada comunitat cristiana i en la 
societat, que ha deixat com a herència les seves intuïcions.  
 
Quins són els seus objectius fonamentals?  
Els estatuts del centre parlen d’un doble objectiu: aprofundir i fomentar l’estudi de la vida 
familiar de Jesús amb Maria i Josep, amb la presència dels quals va santificar l’amor dels 
seus pares i la vida ordinària, senzilla i de treball de Natzaret, i promoure i propagar l’honor, 
la imitació i el culte de Jesús, Maria i Josep en l’Església i en la societat. Per això, recull 
tota classe de documentació relativa a l’objecte que persegueix. Amb tot això pretén 
«natzarenitzar» l’Església i la societat, és a dir, empapar-les de l’esperit del Parenostre i de 
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les Benaurances, que van ser l’eix de la vida de la família de Natzaret. En definitiva, 
anunciar i difondre l’Evangeli de família que Jesús va viure i va proclamar des de Natzaret. 
 
Què pot trobar el visitant a Nazarenum?  
De moment, més de vuit mil llibres de Sagrada Escriptura, teologia, patrologia, litúrgia, 
octrina de l’Església, homilètica, vides de Jesús, de Maria i de Josep, de sants natzarens, 
devocions i associacions de la Sagrada Família, biografies dels fundadors i constitucions 
dels Instituts Sagrada Família, santuaris importants, poesies, gojos, revistes, imatges, 
pintures, tapissos, àmplia documentació sobre temples (com el de la Sagrada Família de 
Barcelona, Terra Santa, Loreto…), parròquies intitulades a la Sagrada Família en diversos 
països, capelles privades, música, filatèlia, mitjans audiovisuals, reproduccions d’obres 
clàssiques, mosaics, esmalts, quadres, medalles, postals, estampes comunes i de punta, 
targetes de Nadal i d’una altra mena, retalls de premsa, etc. Una visita guiada a Nazarenum 

sorprèn per la seva riquesa i diversitat. Tot aquest 
material prové de divesos països d’arreu del món, com 
Espanya, Itàlia, França, Anglaterra, Bèlgica, Portugal, 
Estats Units, Mèxic, Colòmbia, Veneçuela, el Brasil, 
l’Argentina, el Camerun, Corea, etc.  
 
Quines activitats organitza el centre? 
La més notable ha estat l’organització dels Congressos 
Internacionals de la Sagrada Família, iniciats el 1992 amb 
motiu del centenari del breu apostòlic Neminem fugit, del 
papa Lleó XIII, que es considera la ―carta magna‖ de la 
devoció a la Sagrada Família. S’han celebrat a Barcelona 
i a Roma. A través dels set congressos s’ha estudiat la 
presència i el desenvolupament de la devoció a la 
Sagrada Família a l’Església i a la societat durant els 
primers vint segles. El resultat d’aquestes trobades ha 
significat una revitalització important 
de l’espiritualitat pròpia dels instituts intitulats a la 

Sagrada Família —que són molts en l’Església i alguns de recent fundació—, una 
purificació de la devoció popular per a molts seglars, matrimonis i famílies, i ha propiciat 
una projecció més incisiva de la pastoral familiar de l’Església inspirada en la Sagrada 
Família. El Papa, a través de la Secretaria d’Estat, s’hi va fer sempre present en tots 
estimulant el treball i especialment aquesta direcció de la pastoral matrimonial i familiar. 
Tots els estudis i ponències estan recollits en set volums que sumen més de 5.000 pàgines. 
 
Quina peça destacaria de tota la col·lecció? 
És difícil triar-ne només una. A nivell documental, és important tot allò relatiu als inicis i 
desenvolupament litúrgic i popular de la devoció a la Sagrada Família al Canadà durant el 
segle XVII. És la primera manifestació natzarena pròpiament dita, a la qual en van seguir 
més a França, Bèlgica i Itàlia, ja al segle XIX. En biografies de Jesús, per exemple, destaca 
l’edició de La Cristíada o Vida de Jesús (Barcelona, 1896), de fra Diego de Hojeda, 
comprada per sant Josep Manyanet. O la Vita Christi, d’Isabel de Villena, que és una 
narració en català de la vida de Jesucrist, editada a València el 1497. Molt important és el 
comentari al primer capítol de sant Mateu —In caput primum Matthaei de Christo domino, 
sanctissima Virgine deipara Maria, veroque ejus dulcissimo, et virginali sponso Josepho, 
Libri quinque— del jesuïta Pedro de Morales (París, 1869, dos volums), que és 
pràcticament el primer tractat sobre Jesús, Maria i Josep. També cal esmentar diversos 
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documents eclesiàstics i jurídics del segle XVII i següents encapçalats per «Iesus, Maria, 
Ioseph»; un retaule de talla, de finals del segle XVII en què apareixen les dues Trinitats (la 
de Cel i la de tierra) de metre i mig d’altura; una Visitació de 
talla policromada del segle XVII, de gairebé un metre d’altura; 
la col·lecció de segells de Nadal d’arreu del món; gravats i 
nombroses reproduccions fotogràfiques de retaules, 
escultures i pintures clàssiques, especialmente d’Espanya, 
Itàlia, França, Països Baixos, Amèrica central, etc.; una gran 
quantitat de medalles de la Sagrada Família dels segles XIX i 
XX i col·leccions completes de revistes marianes, josefines, 
d’Instituts Sagrada Família, Terra Santa, associacions…; així 
com tapissos, imatges de la Sagrada Família vestida en 
campanes de vidre, brodats o pessebres d’arreu del món. Fa 
aproximadament un any, Nazarenum va canviar d’ubicació.  
 
Què s‟espera d‟aquesta nova etapa? 
El Centre ha estat sempre a la seu de la cúria general dels 
Fills de la Sagrada Família   carrer Entença, 301), però 
recentment va canviar de sala per motius interns. La ubicació actual ocupa una superfície 
de més de 240 metres quadrats i la distribució que se n’ha fet permet veure fàcilment bona 
part del material existent. Aquest es troba distribuït en prestatgeries, vitrines, armaris 
transparents, àlbums, etc. Disposa d’arxivadors i d’ordinador per a la classificació i recerca 
dels llibres, fotografies i la resta de material. Pròximament es podrà disposar a internet de 
bona part del material i podran fer-se consultes i una visita virtual al centre. Amb aquesta 
nova ubicació es pretén facilitar l’accés dels estudiosos i visitants i l’ús acadèmic de tot el 
material disponible. 

 
Quin és el perfil de la persona que 
s‟adreça a Nazarenum? 
És divers, des dels alumnes de col·legis 
fins a persones de la tercera edat que 
s’acosten al centre per curiositat o 
devoció, passant per estudiosos del tema 
per elaborar tesis o tesines i religioses i 
religiosos intitulats a la Sagrada Família. 
La darrera visita ha estat d’un grup de 22 
religioses de la Congregació de la Sagrada 
Família de Villefranche, de Santa Sofia 
Barat, procedent de França.  
 
El tema de la Sagrada Família continua 

despertant molta devoció a Catalunya i arreu del món? 
Sí. Han variat les formes i el contingut de les devocions, però es nota un retorn a 
l’espiritualitat que emana del misteri de Natzaret, tal com el va definir Pius XII. Sens dubte 
hi ha contribuït el ric magisteri dels papes Pau VI, Joan Pau II i Benet XVI sobre la Sagrada 
Família i la família, les noves congregacions, instituts seculars i societats de vida apostòlica 
dels segles XIX, XX i XXI intitulats a la Sagrada Família, els moviments familiars, etc. A 
Catalunya tenim una rica tradició de devoció natzarena que, com va recordar Benet XVI, va 
impulsar precisament sant Josep Manyanet. 
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Els reptes comunicatius de l‟Església. El 2.0 i les xarxes socials 

 
Gabinet d‟Informació de l‟Església a Catalunya - Barcelona, 5 de juliol de 2011 
 

El dilluns dia 4 de juliol, ha tingut lloc, a la Casa de l’Església de Sant Feliu de Llobregat, la 
Jornada ―Els reptes comunicatius de l’Església. El 2.0 i les xarxes socials‖, organitzada per 
la Conferència Episcopal Tarraconense (CET), per mitjà del Secretariat Interdiocesà de 
Mitjans de Comunicació Social (SIMCOS). La Jornada ha estat presidida per Mons. 
Sebastià Taltavull, bisbe auxiliar de Barcelona, delegat de la CET per a l’àmbit dels MCS i 
president del SIMCOS i Mons. Agustí Cortés, bisbe de Sant Feliu de Llobregat i ha comptat 
amb les intervencions del director de continguts digitals del Grup Godó, Ismael Nafría; del 
professor de la Universitat Ramon Llull, Francesc Canosa; de la professora de la Universitat 
Internacional de Catalunya, Marta Matías i del secretari de comunicació del govern de la 
Generalitat de Catalunya, el periodista Josep Martí i Blanch. 
 

Mons. Taltavull ha introduït la Jornada, després d’una pregària, i ha destacat que hi ha la 
necessitat que el llenguatge de l’Església sigui 
entenedor i senzill i es faci present en tots els nous 
mitjans de comunicació, com són les xarxes socials, 
i ha remarcat, parafrasejant unes paraules del Sant 
Pare Benet XVI, que cal estar atents a l’obra de Déu 
en el món a través del llenguatge dels homes.  
 

Per part seva, Mons. Cortés ha donat la benvinguda 
als assistents i els ha animat a millorar sempre el 
seu servei a l’Església i a la societat. 
 

El Sr. Ismael Nafría  ha parlat de ―El web 2.0: Canvi 
de paradigma‖, el web que es converteix en 
plataforma perquè l’usuari sigui la part activa del procés, passi d’espectador a creador i 
generador, i ha ofert tot un ventall d’exemples i un full de ruta en el qual s’indica tot el que 
cal tenir en compte a l’hora d’introduir-se al web 2.0. 
 

El Sr. Francesc Canosa i la Sra. Marta Matías han fet la ―Introducció a les xarxes socials i el 
pla de comunicació 2.0‖. El Sr. Francesc Canosa ha destacat que les xarxes socials són 
mapes del món, que surten de la realitat, que existeixen per compartir, informar i 
comunicar, expliquen qui som i obliguen a una transparència. La Sra. Marta Matías ha 
informat del pla de comunicació 2.0, exposant els seus objectius, continguts i seguiment.  
 

Finalment, el Sr. Josep Martí ha pronunciat la conferència ―Per una desmitificació del món 
digital a la comunicació institucional‖. El Sr. Josep Martí ha expressat que entén la 
comunicació com una eina al servei d’un programa d’acció i no com una finalitat en si 
mateixa. Ha destacat que l’Església tracta temes seriosos i que té el mèrit de no acceptar 
modes i conjuntures. Així mateix, ha expressat que des d’un àmbit estratègic és convenient 
que l’Església a Catalunya, a més de les aportacions que fa des dels bisbats, reforci el seu 
nivell comunicatiu global. El Sr. Josep Martí ha animat tots els assistents a comunicar-se a 
través de les xarxes socials, ja que ajuden a fer comunitat. 
 

Després de cada conferència, hi ha hagut un espai en el qual els assistents i participants a 
la Jornada, una cinquantena de delegats de mitjans de les diòcesis de tot Catalunya, 
persones vinculades a l’àmbit de la comunicació en l’Església i periodistes, han pogut 
debatre sobre com l’Església ha de respondre més i millor als actuals reptes comunicatius, 
com són les xarxes socials. 
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Distintas Congregaciones Religiosas celebran sus Capítulos Generales 
 

Celebración del XVII Capítulo General de las Hermanas Franciscanas de la Purísima 
Concepción 
Madrid, 27 de junio de 2011 (IVICON).- Las Hermanas Franciscanas de la Purísima 
Concepción, celebrarán su XVII Capítulo General, D. m., del  06 al 25 de julio de 2011 en la 
Casa de Espiritualidad Cristo de El Pardo (Madrid). 
Veinticuatro Hermanas Capitulares reflexionarán en esos días, sobre ―Nuestro Carisma y 
sus prioridades‖ y en la Mejora Organizativa.  Se trata de profundizar y de avanzar hacia 
una vivencia radical evangélica de nuestro proyecto de vida y misión. 
 
Del 3 al 25 de julio, las hermanas Franciscanas Misioneras del Divino Pastor celebran 
el XX Capítulo General en la Casa de Espiritualidad Mª Ana Mogas, que la Congregación 
tiene en Miraflores de la Sierra, Madrid. 
Con el lema "Conducidas por el Espíritu salimos al encuentro de las hermanas y 
hermanos". 
Por primera vez en el Capítulo General escucharán a laicos representantes de la 
Asociación Mª Ana Mogas, que desde 1999 va creciendo como parte de la familia 
carismática y a un grupo de educadores de los colegios de la Comisión de Misión 
Compartida.  
 
Por otra parte, la Congregación de Hermanas de la Caridad de San Vicente de Paúl, en 
fecha del 11 de julio iniciará el XXI Capítulo General, con el lema "Espiritualidad intensa 
para vivir los nuevos tiempos". 
La asamblea capitular tendrá lugar en la Casa de Espiritualidad de Son Roca. Las 
hermanas que han resultado elegidas miembros junto con los miembros de derecho 
estamos convocadas la tarde del dia 10. La jornada de elección, si Dios quiere, tendrá lugar 
el sábado 16 de julio. El día 18 reiniciaremos los trabajos para determinar y marcar los 
objetivos y plan a desarrollar en el próximo cuatrienio. 
 

La Congregación de Franciscanas de Ntra. Sra. del Buen 
Consejo celebrará el XIV Capítulo General en el próximo 
mes de julio, en Astorga (León), lugar de su fundación el 14 
de febrero de 1896. 
Estará precedido por tres días de retiro-oración,  como 
preparación  para que el Espíritu ilumine nuestra mente y 
corazón y sepamos discernir el querer de Dios en todo el 
proceso capitular, bajo el lema: "Revitalizar la vida y 
misión desde el propio carisma". 
Las 33 capitulares presentes elegirán una nueva Superiora 
General y Consejo, y decidirán las orientaciones para los 
próximos seis años. 
 
También las Franciscanas Misioneras de la Inmaculada 
Concepción celebran su XX Capítulo General en La Garriga 
(Barcelona). Está previsto que sea entre los días 5 al 23 del 
próximo mes de julio, bajo el lema: "Fiadas en su palabra, 
mantenemos nuestra esperanza". Los tres primeros días 
tendrán un retiro dirigido por el arzobispo de Tánger, Mons. 
Santiago Agrelo. 
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1.400 professors de l‟Escola Vedruna per una metodologia actualitzada, 
activa i creativa 

 

(Escola Vedruna) 1.400 
professors i professores de 
l’Escola Vedruna de Catalunya 
es van reunir a Sitges en la 
Jornada de Formació de 
Professorat. Entre d’altres, en 
la Jornada celebrada dilluns 
van fer-s’hi present la 
consellera d’Ensenyament, 
Irene Rigau, i el secretari 
General de la Fundació de les 
Escoles Cristianes de 
Catalunya, Enric Puig. El 
sociòleg Salvador Cardús va 
fer-hi una ponència. 
La jornada de formació va 
reunir docents de les 36 

escoles Vedruna de Catalunya com a cloenda d’un projecte formatiu institucional que ha 
durat tot el curs escolar amb activitats tant individuals com de grups. El tema de treball de 
la Jornada era ―Metodologies actualitzades, actives i creatives, recolzades en la valoració 
de l’esforç i el treball ben fet‖. S’ha treballat durant el curs ―on line‖ i amb una acció 
coordinada de totes les escoles del grup i en la Jornada de Sitges s’ha fet l’estudi de les 
conclusions i s’ha recollit les reflexions d’experts que poguessin animar la concreció del 
treball formatiu en aplicacions a l’aula. Alhora, la reunió d’una bona representació dels 
claustres i equips directius de les escoles va facilitar la vivència en esperit de familia en la 
cloenda d’aquest llarg procés amb l’objectiu final d’oferir als joves, a les famílies i al país 
una alernativa educativa coherent i actualitzada. 

El sociòleg Salvador Cardús va presentar la seva reflexió al professorat sobre els 
desafiaments actuals de l’ofici de mestre i va oferir vuit savis ―consells per a docents 
esperançats‖ per a encortajar-los. 

Les paraules de la Consellera d’Ensenyament de la Generalitat, Irene Rigau, van ser un 
reconeixement als docents i van posar de relleu la necessitat que té el país d’una acció 
educativa escolar responsable i rigorosa, competent i actualitzada, que tingui els mestres 
com a protagonistes imprescindibles. Enrig Puig, secretari general de la Fundació de les 
Escoles Cristianes de Catalunya, va posar de relleu el servei a l’educació d’escoles com les 
que estaven reunides a Sitges. I la Coordinadora de les Escoles Vedruna d’Europa, la 
germana Tomy Pastrana, va posar l’accent en aquells 
trets que fan de la proposta educativa Vedruna una 
opció amb identitat i una tasca engrescadora i 
actualitzada pels mestres. 

Havent compartir tots un dinar festiu, la jornada es va 
cloure amb una versió d’Itaca de Lluís Llach 
interpretada per una orquesta formada per alumnes de 
diverses escoles Vedruna i cantada per una gran coral 
formada per mestres. 

http://www.eduvedruna.org/noticias.php?id=385
http://www.eduvedruna.org/noticias.php?id=385
http://www.eduvedruna.org/noticias.php?id=385
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Facultat de Teologia de Catalunya 
 

 
 

Barcelona, 1 de juliol de 2011 
 
A tots els Religiosos/es 
 
Benvolgut/da, 
 

Em plau posar-me en contacte amb vostè per informar-lo sobre els estudis de Segon 
Cicle, o de Llicenciatura en Teologia, que el proper curs s’impartiran a la Facultat de 
Teologia de Catalunya, d’acord amb el programa adjunt. 

S’ofereixen cinc especialitzacions en els estudis de Segon Cicle, reestructurats d’acord 
amb el Projecte Universitari Bolonya: 

- Llicenciatura en Teologia Sistemàtica 
- Llicenciatura en Sagrada Escriptura 
- Llicenciatura en Teologia Moral 
- Llicenciatura en Litúrgia 
- Llicenciatura en Teologia Fonamental 

Les tres primeres llicenciatures (Sistemàtica, S. Escriptura i Moral) s’imparteixen les 
tardes dels dimarts, dimecres i dijous. La Llicenciatura en Litúrgia s’ofereix en horari de 
matins (de dilluns a divendres), dirigida per l’Institut Superior de Litúrgia de Barcelona. 
Finalment, la Llicenciatura en Teologia Fonamental és l’única que no s’imparteix a la seu 
de la Facultat, sinó a l’Institut Borja de Sant Cugat del Vallès, els dijous i divendres (matí i 
tarda) i dirigida per l’Institut Superior de Teologia Fonamental. 

Cal indicar també que per a aquells religiosos que ho desitgin el Seminari Conciliar de 
Barcelona ofereix la possibilitat de poder residir-hi (menjar i dormir) durant els dies lectius. 
En aquest sentit, hi ha la possibilitat de quedar-se a Barcelona i dedicar-se més 
enterament a l’estudi, per reintegrar-se a les activitats pastorals el cap de setmana. 

S’adjunta el programa detallat de les cinc especialitzacions. El període de matriculació 
és de l’11 al 29 de juliol i de l’1 al 8 de setembre. Les classes començaran a partir de la 
setmana del 12 de setembre. Al mateix temps, la inauguració oficial del curs 2011-2012 a 
la Facultat de Teologia tindrà lloc el dia 5 d’octubre a les 11 del matí, a la qual quedeu 
convidat ja des d’ara. 

Esperant que l’oferta d’aquest Segon Cicle sigui veritablement un servei d’Església i a 
l’Església de les nostres diòcesis, resto a la vostra disposició per a qualsevol consulta o 
aclariment. 
 

 
 
Joan Planellas, pvre. 
Vicedegà 
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Segon Cicle: 
LLICENCIATURA EN TEOLOGIA – MÀSTER D‟ESPECIALITZACIÓ 
Dos anys de durada (120 ects) 
 

Especialitats: 
S’ofereixen cinc especialitats: Teologia Sistemàtica, Sagrada Escriptura, Teologia 
Moral, Litúrgia i Teologia Fonamental. Les tres primeres s’imparteixen a la seu de la 
Facultat de Teologia de Catalunya (c/. Diputació, 231, Barcelona). També s’hi 
imparteix la de Litúrgia, que és dirigida per l’Institut Superior de Litúrgia de 
Barcelona. L’especialitat de Teologia Fonamental s’imparteix a la seu de l’Institut de 
Teologia Fonamental (c/ Llaceres, 30, Sant Cugat del Vallès). 

 
Destinataris: Batxillers en Teologia (poden accedir-hi directament); Alumnes amb estudis 

de Seminari: sexenni filosoficoteològic (hauran de fer un ―Curs especial‖ per a 
l’obtenció del Batxillerat en Teologia; es pot cursar simultàniament amb la 
Llicència); Llicenciats en Ciències Religioses (ISCR) (han de fer el ―Curs Pont‖ per 
a Llicenciats en CR; es pot cursar simultàniament prèvia autorització). 

Reconeixement civil: la Llicenciatura en Teologia està reconeguda civilment com una 
Llicenciatura universitària (Reial Decret 3/1995, de 13 de gener de 1995. B.O.E. 
4.02.1995). 

Horari de classes: Teologia Sistemàtica, Sagrada Escriptura, Teologia Moral: dimarts, 
dimecres i dijous, de 16.00 a 20.00; Litúrgia: de dilluns a divendres, de 9.10 a 13.00 
h; Teologia Fonamental: dijous i divendres, de 9 a 13.30 i de 16 a 18 h. 

Inici de curs: a partir del 12 de setembre. 
 

PROGRAMACIÓ CURS 2011-2012 (A la seu de la FTC) 
 

Llicenciatura en Teologia /EspecialitatTeologia Sistemàtica 

 
Primer Semestre (del 13 de setembre de 2011 al 26 de gener de 2012) 

CURSOS COMUNS 
El messianisme: naixement i desenvolupament (2,5 ects).- Prof. M. C. Solé  
Valor de les decisions ètiques del magisteri eclesial (2,5 ects).- Prof. M. Claret  
L’Església dels pobres en el Concili Vaticà II (2,5 ects).- Prof. J. Planellas  

CURSOS PROPEDÈUTICS 
Metodologia (2,5 ects).- Prof. J.M. Turull 
Dimensió jurídica de la relació Església-societat (2,5 ects).- Prof. S. Bueno 

CURSOS D’ESPECIALITZACIÓ 
Aportacions de Bartomeu M. Xiberta a la Constitució dogmàtica «Lumen gentium» (2,5 

ects).- Prof. J.M. Manresa 
L’ésser humà com a «imago Dei» en el cinema (2,5 ects).- Prof. P. Sánchez 
Ramon Llull i la teologia dels laics (2,5 ects).- Prof. A. Soler 

CURS DE LLENGÜES 
Llatí I (2,5 ects).- Prof. N. Figueras 

SEMINARIS D’ESPECIALITZACIÓ 
La revisió de l’exercici del ministeri petrí a partir de l’Encíclica «Ut unum sint» (1995) (5 

ects).- Prof. S. Pié-Ninot [es pot escollir com a Seminari de Tesina] 
Seminari de teologia dels escriptors pre-nicens (5 ects).- Prof. J. Rius-Camps (curs 

anual) 
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Segon Semestre (del 14 de febrer al 14 de juny de 2012) 

CURSOS COMUNS 
El cristianisme davant la crisi occidental actual. L’aportació de Romano Guardini (2,5 

ects).- Prof. X. Morlans 
Resurrecció i nova creació (2,5 ects).- Prof. A. Puig 
Moral cristiana i món plural (2,5 ects).- Prof. G. Mora 

CURS PROPEDÈUTIC: 
L’actualitat del pensament de Jaume Balmes (2,5 ects).- Prof. N. Miracle 

CURSOS D’ESPECIALITZACIÓ: 
La teologia de l’Església en la Patrística oriental i occidental (2,5 ects).- Prof. J. Torra 
«L’Eucaristia fa l’Església». La interrelació d’eucaristia i Església (2,5 ects).- Prof. J. 

Fontbona  
La figura femenina en els evangelis (2,5 ects).- Prof. B. Palau 

CURS DE LLENGÜES: 
Llatí II (2,5 ects).- Prof. N. Figueras 

SEMINARIS D’ESPECIALITZACIÓ: 
Coneixement de Déu: intel·ligència i/o afecte  (5 ects).- Prof. J.A. Piqué [es pot escollir 

com a Seminari de Tesina] 
El rostre profètic, ascètic i místic de Jesús en l’Islam: La “cristologia” d’Abenarabi (5 

ects).- Prof. J. Flaquer 
 

Llicenciatura en Teologia / Especialitat Sagrada Escriptura 

 
Primer Semestre (del 13 de setembre de 2011 al 26 de gener de 2012) 

CURSOS COMUNS: vegeu l’especialitat de T. Sistemàtica 
CURS PROPEDÈUTIC 

Crítica textual del Nou Testament (2,5 ects).- Prof. S. Sais 
CURSOS D’ESPECIALITZACIÓ 

Aproximació antropològica i psicològica a l’Antic Testament (2,5 ects).- Prof. J. Angelats 
L’Evangeli segons Joan: una «escatologia de present» (2,5 ects).- Prof. O. Tuñí 
L'escatologia i la resurrecció dels morts en les obres de literatura intertestamentària 

(2,5 ects).- Prof. E. Cortès  
Mística jueva antiga i mística neotestamentària (2,5 ects).- Prof. J. Cervera  

CURSOS DE LLENGÜES 
Hebreu I (2,5 ects).- Prof. E. Cortès  
Grec I (2,5 ects).- Prof. I. Ricart 

SEMINARI 
Les esglésies que els apòstols ens van deixar segons el testimoni del Nou Testament 

(5 ects).- Prof. X. Alegre 
TUTORIA DE TESINA.- Prof. A. Borrell  

Segon Semestre (del 14 de febrer al 14 de juny de 2012) 

CURSOS COMUNS: vegeu T. Sistemàtica 
CURS PROPEDÈUTIC 

Els grups jueus en l’època de Jesús (2,5 ects).- Prof. J. Latorre 
CURSOS D’ESPECIALITZACIÓ 

El llenguatge de la duresa de cor en els LXX i en el Nou Testament (2,5 ects).- Prof. I. 
Ricart 
Poble de Déu en l’Antic Testament (2,5 ects).- Prof. J.R. Marín 
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La figura femenina en els evangelis (2,5 ects).- Prof. B. Palau 
CURSOS DE LLENGÜES 

Hebreu II (2,5 ects).- Prof. E. Cortès 
Grec II (2,5 ects)- Prof. S. Sais 

SEMINARI D’ESPECIALITZACIÓ 
El pensament religiós d’Israel al llarg de la història (5 ects).- Prof. M.C. Solé [es pot 
escollir com a Seminari de Tesina] 
 

Llicenciatura en Teologia / Especialitat Teologia Moral 

 
Primer Semestre (del 13 de setembre de 2011 al 26 de gener de 2012) 

CURSOS COMUNS: vegeu T. Sistemàtica 
CURSOS PROPEDÈUTICS: vegeu T. Sistemàtica 
CURSOS D’ESPECIALITZACIÓ 

Història de la Teologia Moral III: del Concili de Trento a sant Alfons M. de Liguori (2,5 
ects).- Prof. A. Nello  

Història de la Teologia Moral IV: segles XIX – XX (2,5 ects).- Prof. A. Nello 
Models antropològics en els documents del Magisteri sobre la sexualitat  (2,5 ects).- 

Prof. Josep M. Gavaldà 
CURS DE LLENGÜES: vegeu l’especialitat de T. Sistemàtica 
SEMINARI 

Anàlisi de casos morals conflictius (5 ects).- Prof. G. Mora 
TUTORIA DE TESINA.- Prof. J.M. Gavaldà 

Segon Semestre (del 14 de febrer al 14 de juny de 2012) 

CURSOS COMUNS: vegeu T. Sistemàtica 
CURSOS D’ESPECIALITZACIÓ 

El discerniment de l’acció moral humana (2,5 ects).- Prof. J.Costa 
L’ús del diner i ètica cristiana (2,5 ects).- Prof. A. Babra 
Pobresa, castedat i obediència en el missatge moral cristià (2,5 ects).- Prof. L.Serra 
La figura femenina en els Evangelis (2,5 ects).- Prof. B. Palau 

CURS DE LLENGÜES: vegeu l’especialitat de T. Sistemàtica 
SEMINARI D’ESPECIALITZACIÓ 

Línies fonamentals de la Doctrina Social de l’Església (5 ects).- Prof. D. Valls [es pot 
escollir com a Seminari de Tesina] 

 

Llicenciatura en Teologia / Especialitat Litúrgia 
Dirigida per l’Institut Superior de Litúrgia de Barcelona 

 
Primer Semestre (del 12 de setembre de 2011 al 20 de gener de 2012) 

CURSOS D’ESPECIALITZACIÓ: 
Arqueologia cristiana (1,5 ects).- Prof. C. Godoy  
Llatí I (3 ects).- Prof. N. Figueras 
Llatí II (3 ects).- Prof. N. Figueras 
El cant i la música en la litúrgia (1,5 ects).- Prof. J. Baburés 
Teologia de la Paraula de Déu. L’homilia (1,5 ects).- Prof. A.Puig 
La litúrgia en el seu aspecte jurídic (1,5 ects).- Prof. J. Queraltó 
El culte eucarístic fora de la missa (1,5 ects).- Prof. J. González 
Traducció de textos litúrgics (1,5 ects).- Prof. J. Marimon 
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Pastoral litúrgica (1,5 ects).- Prof. R. Serra 
La celebració eucarística. Teologia i estructura (3 ects).- Prof. J. Font 
Llibres litúrgics del Vaticà II (1,5 ects).- Prof.  X. Parés 
Redacció de tesis i tesines. Estil (1 ects).- Prof. J. Font 
Els llibres de l’actual «forma extraordinària» del Ritus Romà (1 ects).- Prof. X. Parés  

SEMINARIS 
Iniciació a les fonts de la litúrgia romana (3 ects).- Prof. G. Seguí 

La progressiva comprensió de la Litúrgia en el segle XX (3 ects).- Prof. J. González  
CURS PROPEDÈUTIC 

Metodologia de la investigació litúrgica (1,5 ects).-  Prof. G. Seguí 
CURS INTENSIU 

El lloc de la celebració eucarística (1 ects).- Prof. A. García 

Segon Semestre (del 13 de febrer al 8 de juny de 2012) 

CURSOS D’ESPECIALITZACIÓ 
Llatí I (3 ects).- Prof. N. Figueras 
Llatí II (3 ects).- Prof. N. Figueras 
Espiritualitat litúrgica (1,5 ects).- Prof. P. Montagut 
Art i Litúrgia (1,5 ects).- Prof. J. Aymar 
Teologia, Litúrgia i Música (1,5 ects).- Prof. J. A.Piqué 
Teologia de la Litúrgia (4,5 ects).- Prof. J. González  
Traducció de textos litúrgics (1,5 ects).- Prof. J. Marimon 
L’any litúrgic (3 ects).- Profs. I.M. Fossas, V. Guinot i À. Marzo  
Benediccional (1,5 ects).- Prof. X. Parés  
Teologia de les anàfores i de l’eucologia del Missal Romà (3 ects).- Prof. J. Font 

SEMINARI 
Els Pares de l’Església, testimonis de la Litúrgia en els seus inicis (3 ects).- Prof. 

J.Torra 
CURS INTENSIU 

La litúrgia hispànica i les altres litúrgies occidentals (1,5 ects).- Prof. G. Ramis  
 

Període de matriculació: 
De l’11 al 29 de juliol i de l’1 al 8 de setembre de 2011. 
Es pot fer on line: www.teologia-catalunya.cat/secretaria/matriculacio 

Informació i matrícula: 
T. Sistemàtica, Sagrada Escriptura, T. Moral i Litúrgia: Secretaria FTC: Diputació, 
231 - 08007 Barcelona - Tel. 93 453 49 25 - www.teologia-catalunya.cat 
T. Fonamental: Secretaria ITF: Llaceres, 30 - 08172 Sant Cugat del Vallès 
(Barcelona) - Tel. 93 674 11 50 - www.jesuites.net/centreborja/itf.htm 

Residència: 
Hi ha possibilitat d’allotjament a la mateixa seu de la FTC:  
Residència del Seminari Conciliar de Barcelona  
Tel. 93 454 16 00 - E-mail: seminari@seminaribarcelona.net 

 

 

 

 

http://www.teologia-catalunya.cat/
http://www.jesuites.net/centreborja/itf.htm
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Juan Rubio: “La obsesión por poner funda a las monjas” 
 

JUAN RUBIO, director de Vida Nueva | En el 
Gran Casino de Madrid hay que entrar con corbata. 
Si no la llevas, te prestan una, con goma incluida, 
para que se ajuste al cuello, pero hay que entrar 
como marca el protocolo. También en las 
invitaciones a actos oficiales en La Zarzuela se 
indica la indumentaria que marca el protocolo y 
las cenas de gala cuidan la indumentaria. Y no 
hablemos del Ejército, donde el uniforme es como 
una segunda piel. 

Con motivo de la visita del Papa, el protocolo vaticano ha pedido a las religiosas 
jóvenes que entraran en el Patio de los Reyes de El Escorial el día 19 de agosto –no al 
resto que estén en la Lonja, que serán la mayoría– que, ―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”. 

Se podrá estar o no de acuerdo, pero son las reglas de la casa. En los otros actos 
públicos, cada cual vestirá como guste. ¡Ya saben cómo criticaron a la princesa Leticia 
por ir vestida de blanco en la recepción oficial del Papa en Santiago de Compostela durante 
la última  visita del pontífice a España…! De haber sido visita privada, debiera haber ido de 
negro y con mantilla, pero aquello no fue una audiencia privada. 

Cuestiones bizantinas aparte, hay algo más preocupante en el fondo. Tras la cortina 
protocolaria se esconden grupos deseosos de meter en cintura al personal imponiendo 
el hábito que las mismas constituciones aprobadas por el Papa permiten quitarse. 
Desatada la polémica, solo gana el integrismo y las tiendas que visten la pasarela de la 
moda clerical. Lo triste es que no se trata de una polémica inocente. 

Tomando el rábano por las hojas y aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, hay 
quienes buscan la fotografía de un solo modelo, legítimo, pero no exclusivo, de Vida 
Religiosa. 

La hoja de ruta la marcó el cardenal Amato en la homilía que en Sevilla pronunció en la 
beatificación de Madre Purísima, en donde atacó las “corrientes demoledoras de la vida 
consagrada y del piadoso espectáculo de relajación de la doctrina y de las costumbres‖. El 
florilegio ha seguido en boca de un par de obispos. 

Veremos una fotografía de enfervorizadas religiosas (de Lerma estará presente casi un 
centenar) y de nuevas congregaciones, algunas de las cuales esperan aprobación 
pontificia. Y habrá quien continúe bramando contra los frailes y monjas que no lleven 
hábito con frases sacadas de contexto del magisterio pontificio. 

El uso abusivo de la norma protocolaria por parte de los agoreros de una nueva 
Contrarreforma buscará ponerle funda a frailes y monjas, ofendiendo a hermanas suyas 
que, cada día, se dejan la piel en las fronteras de la evangelización. 

Dice Hermann Broch, hablando del uniforme, tan consustancial al espíritu alemán, en la 
primera entrega de su trilogía Los sonámbulos, que ―al hombre que por la mañana se ha 
abrochado el uniforme hasta el último botón se le da realmente una segunda y más densa 
piel, como si regresara a su vida más propia y verdadera (…) pero cada uno lleva consigo 
debajo la anarquía común a todos‖, y también la misma vocación que un día prendió en sus 
almas. 

http://www.vidanueva.es/2011/06/27/jmj-2011-madrid-agenda/
http://www.vidanueva.es/2010/10/01/la-homilia-de-amato-o-la-manera-de-enfadar/
http://www.vidanueva.es/2010/09/24/la-cartuja-acoge-la-beatificacion-de-la-madre-maria-de-la-purisima/
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El hábito no hace al monje. Llevarlo por protocolo no debe escocer, pero la intransigencia 
es, cuanto menos, una actitud ridícula. 

En el nº 2.760 de Vida Nueva - Publicado el 29.06.2011 
 

II Jornades Clarines – VIII Centenari de la Fundació de l‟Orde 
 

Barcelona, de l‟1 al 3 de setembre del 2011 
 

OBRIM CAMINS! Hem viscut una història… 
 
VIII  Centenari de la Fundació de l‟Orde  
de  Germanes Pobres de Santa Clara (Clarisses) 
 

Ponències 
 Fra José Rodríguez Carballo, Ofm, Ministre 

General, ofm 
 Gna. Teresa Pujal, osc, Llicenciada en Filologia 

catalana 
 Gna. Maite Pandelet, osc, Llicenciada en Teologia 
 Gna. Diana Papa, osc, Llicenciada en Psicologia 
 Encarnita del Pozo, ofs, Ministra General de l’Orde 

Franciscà Seglar 
 

Comunicacions 
 Gna. María Contreras, osc, Llicenciada en Teologia 
 Clarisses de Dundalk (Irlanda) 
 Sra. Magdalena Pelegrí i Moll, Llicenciada en Filologia Clàssica   
   

Moderadors/es 
 Sr. Francesc Rosaura, Periodista i director de ―Signes dels Temps‖ 
 Sr. Josep Mª Esquirol, Professor de Filosofia a la UB 
 María Cambray, ofs, Doctora en Medicina i ministra de l’Orde Franciscà Seglar de 

Catalunya 
 

A més de les ponències, comunicacions i taules rodones, està previst una oració-concert de 
Toni Torrelles, marista; la presentació del DVD: Clara i Francesc. 
 

Inscripcions fins al 15 de AGOSTS del 2011 

Més informació i inscripcions a  www.clarisascatalunya.cat 

 

Exercicis Espirituals – Estiu 2011 
 

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 
 

 

http://www.clarisascatalunya.cat/
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XXI Curs intensiu de formació missionera 
 

La Escuela de Formación Misionera es una institución de 
formación abierta a cuantos deseen trabajar en la Misión 
―Ad Gentes‖ con una experiencia de 20 años. 
 

Objetivos del Curso 
* Ofrecer un espacio de reflexión y formación misionera a 
todas las fuerzas misioneras de la Iglesia. 
* Preparar de forma inmediata para un proyecto de 
evangelización y voluntariado en comunión y solidaridad. 
* Vivir la dinámica de la misión abiertos a la universalidad 
en un proceso de encarnación e inculturación. 
 

Destinatarios 
Todas aquellas personas con inquietud misionera y 
solidaria, que desde los ámbitos eclesial, misionero y de 
cooperación internacional, quieran fundamentar su 
compromiso de encuentro con otros pueblos y culturas. 
Congregaciones, Institutos y Asociaciones misioneras, 
Clero diocesano, personas vinculades a ONGD de 
inspiración cristiana, agentes de animación misionera... 
 

Fechas 
Del 19 de septiembre al 17 de diciembre de 2011 
 

Inscripciones 
Formalizar la inscripción en el Centro de Marqués de Mondejar, presentando 2 fotografías 
tipo carné. 
Marqués de Mondejar, 32 (28028 Madrid) 
Metro: Ventas, líneas 5 y 2 
Tel: 91 725 00 30 
 

Matrícula 
650 euros (incluye viaje y estancia en Javier), con posibilidad de:  
·  Solicitar ayudas económicas 
·  Orientación para la residencia en Madrid 
·  Cursar asignaturas independientes 
 

Els Missioners dels SS. Cors (Mallorca) reunits en Capítol General 
 

Els Missioners dels SS. Cors de Jesús i Maria (Mallorca) estan reunits en Capítol General 
des del dia 3 de juliol passat. Aquesta representació democràtica de l’Institut té com a 
objectiu la revisió del passat sexenni, la planificació del proper i l’elecció del Superior 
General juntament amb la resta de l’equip directiu. 

Els convocats són 23 congregants, entre els quals, els membres integrants del 
Consell General, els delegats de l’Àfrica Central i Oriental, del Carib i El Plata 
(Argentina), així com de la Península, Mallorca i la zona de Roma. També 
formen part dels capitulars dels 12 membres elegits per la base. 

La Congregació va ser fundada pel P. Joaquim Rosselló el 17 d’agost de 1890 
a S. Honorat (Mallorca). Tot i l’escassetat de membres, està estesa pel 
continent europeu, americà i africà. A l’illa de Mallorca, on va néixer, dirigeix el 
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Santuari de Lluc, per voluntat dels successius bisbes de la Diòcesi, així com el Monestir de 
la Real. 

L’espiritualitat de l’Institut promou el seguiment de Jesús amb un cor semblant al seu: amb 
actituds acollidores i misericordioses. Contempla al Traspassat amb la finalitat de servir els 
traspassats del món i la història, els marginats per la societat, els que no tenen veu. 

La Congregació patrocina la Fundació Concòrdia, un organisme sense ànim de lucre que 
treballa en benefici dels més pobres en els llocs on està establerta. També dirigeix escoles 
concertades a Madrid, València, Barcelona i Mallorca, així com parròquies a aquests llocs. 
 

Relleu a la Presidencia de la Fundació Joan Maragall 
 

Per als que no van poder assistir a l’acte, s’ha penjat al web de la Fundació 
(www.fundaciojoanmaragall.org) l'audiovisual commemoratiu que es va projectar i els 
discursos del Dr. Antoni Matabosch, president de la Fundació durant 22 anys, i del Dr. 
Josep M. Carbonell, membre del Patronat des dels seus inicis i actual president. 
 

Correcció d‟errades: “Una curiositat del proper mes de juliol” 
 

En el darrer número d’Horeb, es va afirmar que 
―aquest any, juliol tindrà 5 divendres, 5 dissabtes i 5 
diumenges. Això passa un cop cada 823 anys‖.  

La informació era errònia, ja que el 2016 trindrà la 
mateixa distribució. Així com ja l’havia tinguda el 
2005.  

Gràcies a dos dels nostres lectors per comunicar-
nos l’errada publicada. 

 

Calendari URC – CEVRE 2011-2012 
 

Podeu incloure a la vostra agenda les dates d’interès 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 

      

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  

http://www.fundaciojoanmaragall.org/
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    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 

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 
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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 
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