
Horeb us desitja unes bones vacances. Setmanalment, amb regularitat 
contrastada, hem posat a l’abast dels notres lectors el batec de la vida 
religiosa a Catalunya i al món, a través de notícies i textos de reflexió. 

Ara és temps de descans, malgrat que la vida continua sense aturar-se. 
Nosaltres, però, fem una pausa fins al proper mes de setembre, que 
tornarem a trobar-nos. Gràcies per les vostres aportacions i per la 

vostra lectura, que tant ens esperonen. Bon estiu!  

     

A les portes de les vacances estiuenques 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El germà Maurice Berquet, provincial dels Germans Maristes 
de la Província de L’Hermitage (Catalunya, França, Algèria, 
Suïssa, Hongria i Grècia), en periodicitat més o menys 
trimestral, escriu una “Carta al meu germà”. La número tres, 
tramesa recentment, presenta una reflexió sobre “Marxar”. 
Horeb ha obtingut el permís de difusió, fet que agraeix pel 
valor general del seu contingut (p. 2-4) 
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Carta el meu germà: “Marxar” 

 
Abraham vivia a Caldea. El Senyor li va dir: ―Vés-te’n del teu país, de la teva família i de la 
casa del teu pare, cap al país que jo t’indicaré. Et convertiré en un gran poble, et beneiré i faré 
gran el teu nom, que serà font de benedicció‖ (Gn 12,1-2). 

I ABRAHAM NO VA MARXAR… ja que tenia bones raons. D’una banda era molt vell i, com 
tothom sap, no es desarrela un vell roure. A més, un no marxa amb tota la seva família i totes 
les seves coses sense saber on va, sense que se li digui què trobarà, què haurà de fer, sense 
conèixer les condicions de vida que l’esperen… D’altra banda, qui li garanteix la veracitat 
d’aquesta suposada promesa ―et convertiré en un gran poble…‖? Això sembla més aviat un 
enganyabadocs, encara amb més raó ja que la seva dona era estèril. A més a més tenia 
bones relacions amb tots a la ciutat d’Ur, era molt apreciat; si marxés de segur seria dolorós 
per a tots els seus veïns i amics. No, tot ben sospesat, veritablement deixar Caldea no valia la 
pena i només oferia inconvenients. Sabem quina va ser la resposta d’Abraham: marxar, així 
com les conseqüències que se’n derivaren: esdevingué el pare dels creients. 

Anar-se’n, marxar... vet aquí paraules que no m’agrada sentir. Aflueixen les raons per rebutjar 
tot allò que més o menys s’assembli a desplaçament. En una entrevista amb un germà, vaig 
demanar-li si estaria disposat a acceptar un servei de província. La resposta fou immediata: 
―No, ja que totes les meves relacions estan aquí, totes les meves activitats...‖. Puc 
comprendre aquest tipus de reacció. A mi també em costa haver de canviar, haver de 
marxar... I tanmateix crec fermament en els beneficis dels desplaçaments. Era el que fa poc 
em confiava un altre germà, ja octogenari. Feia quatre o cinc anys que ell havia canviat de 
comunitat. Molt assenyadament va dir: ―No és gens fàcil marxar, però penso que sempre és 
beneficiós...‖. És també l’experiència que he fet al llarg dels meus vuit anys de conseller 
general. Durant els períodes de visita a les províncies que s’allargaven fins a tres mesos, calia 
fer la bossa cada dos o tres dies. Aleshores apreciava tornar a Roma per les sessions 
plenàries del Consell, ja que, durant un bon mes i mig, em quedaria allà amb les meves coses 
al meu voltant, el meu llit, el meu despatx... I tanmateix repensant-t’ho avui, certament són 
aquests desplaçaments allò que més m’ha enriquit obrint-me els ulls al nostre món, al nostre 
Institut, fent-me descobrir les riqueses de les cultures, fent-me trobar milers de persones... 
Coses que m’haurien estat impossibles d’experimentar quedant-me sobre el terreny! 

A la platja de Galilea, Jesús crida Pere i Andreu. ―Ells deixaren immediatament les xarxes i el 
van seguir‖, afegeix l’evangeli (Mt 4,20). Em crida molt l’atenció la radicalitat tant de la crida 
com de la resposta. A la crida de Jesús, Mateu s’aixeca, deixa el seu taulell de recaptador 
d’impostos i el segueix. A un altre que el vol seguir però li demana d’anar primer a enterrar el 
seu pare, la resposta és igualment sorprenent: ―Segueix-me, i deixa que els morts enterrin els 
seus morts‖ (Mt 8,22). Totes aquestes vocacions es caracteritzen per una ruptura immediata i 
radical. I em pregunto: si avui em creués amb el Crist pel carrer i em digués: ―Vine, segueix-
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me‖, quina seria la meva resposta? Penso que li demanaria primer anar a buscar una mica de 
roba, la meva cartera, el meu ordinador... li demanaria una mica de temps per fer la meva 
maleta i saludar tots els meu amics i coneguts per organitzar una festa pel meu comiat. 

Marxar és la condició de la llibertat a la qual Déu em crida i em cal aprendre-ho sens dubte 
cada dia més. 

Marxar és també la condició per crear novetat en la meva vida. És deixar alhora costums, un 
cert confort, per llançar-se en una nova aventura, per obrir-se a l’inesperat, per acollir Déu 
mateix. Avui en dia la situació de les edats a la Província em porta a considerar que les 
partences, les ruptures són ineludibles. Salta als ulls que els tancaments, les 
reestructuracions de les comunitats són indispensables i que, en conseqüència, cal que jo em 
prepari a canvis, a partences. 

Amb l’edat, la salut evoluciona. Mostra signes de feblesa i sé prou que els límits deguts a la 
meva condició física m’obligaran a fer algunes ruptures. No els he escollit, però no puc 
esquivar-los: no podré conduir, no podré sortir igual que abans, em caldrà anar cedint... Un 
germà que patia un càncer em confià: ―La malaltia et recentra en el Crist. Visc l’abandó a Déu, 
ja no puc comptar només amb mi mateix‖. 

Si ―marxar‖ és una condició per crear novetat en la meva vida, potser serà també una ocasió 
per crear novetat en la vida dels altres. A vegades em puc fer boniques il·lusions imaginant 
que tot el món desitja que em quedi. Si fos prou lúcid comprendria que darrera els retrets 
expressats s’amaguen reflexions 
de l’estil: ha fet bé de marxar... o 
fins i tot: no és massa aviat! Sí, 
marxar pot ser també la condició 
de creixement per a l’altre. 
Desitjant quedar-se sobre el 
terreny a tot preu i amb bones 
raons, molt probablement correm 
el perill d’esclerotitzar-nos o 
d’esclerotitzar la comunitat, la 
missió o totes dues. 

Llegint els escrits del Germà 
Roger de Taizé, m’ha colpit la 
insistència que posava sobre la 
confiança, la confiança en Déu. 
Crec que viure la confiança és la 
conseqüència natural de marxar. 
La confiança en Déu s’inscriu en 
la nostra carn per aquest 
desplaçament indispensable que 
ens és demanat. És una condició 
perquè Déu es manifesti. Deixant tot allò que constitueix les meves seguretats, manifesto 
sense ambigüitats en qui poso la meva confiança. Deixant tot m’abandono en les mans de 
Déu. Em situo d’alguna manera en disponibilitat, a punt per respondre a la seva crida avui. 

En aquest camí, les dificultats no hi mancaran. La que puc identificar més clarament és la 
temptació del niu. Consisteix a construir-se una situació en la qual un se sent còmode. Això 
pot ser una missió, un  habitatge, fins i tot una comunitat. És una mena de capoll, en general 
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confortable, on no demano més que una cosa, que no vingui ningú a molestar-me. De segur 
que les coses no són així de caricaturesques. És clar que continuaré amb les activitats, fins i 
tot apostòliques, que prestaré (una mica) de servei... però no és més que per justificar millor la 
meva intenció de no bellugar-me. 

Potser trobareu que és fàcil per al provincial predicar sobre la disponibilitat. Finalment li 
arregla bé els seus assumptes. No, no es tracta d’una exhortació de circumstància, és molt 
més que això: ens hi juguem la vida mateixa de la persona. No és fàcil marxar, arribar a un 
medi desconegut, refer les relacions a partir de res o gairebé res. Aquesta disponibilitat per a 
la missió és una característica de la nostra vida religiosa apostòlica. Quan és acceptada en 
profunditat es converteix en font de vida. 

Una forma de disponibilitat pertoca als nostres germans grans; va lligada a les conseqüències 
de l’edat. L’anomenaria la disponibilitat de la impotència, en altres paraules l’acceptació de no 

poder res més. No és un 
exercici evident, però és 
sens dubte en aquesta 
incapacitat creixent que el 
Senyor em crida a estar 
disponible, em crida a 
donar una passa, passar 
d’una activitat desbordant 
que era la meva raó de 
viure a una reducció, per 
no dir a vegades una 
immobilitat, on no puc fer 
res més sinó abandonar-
me a Ell. 

Admiro els germans que, a 
una certa edat, saben 
parar-se, saben deixar el 

seu lloc (fins i tot si el successor no farà com ells) i dir ben senzillament: ―no puc continuar...‖. 
Aquests germans s’han preparat psicològicament a aquesta etapa de la vida. Altres tenen 
més dificultats, prefereixen continuar fins al final... però de quin final es tracta precisament? 
Defalliment de la salut? Accident de cotxe? 

Marxar és d’entrada i abans de res un acte de confiança en Déu i és en aquesta confiança 
que experimento a la vegada la veritable llibertat i el do de Déu. I és, com ho indica 
l’experiència d’Abraham, la condició de la fecunditat. 

―Abraham sortí sense saber on anava...‖ (He 11,8) 

 

El teu germà 
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Lucía Caram, religiosa dominica de Manresa: “Amb vocació de llibertat” 
 

D’aquí a unes setmanes Benet XVI visitarà, un cop més, Espanya. La 
Jornada Mundial de la Joventut mobilitza diòcesis i moviments, cristians de 
base i la jerarquia eclesiàstica, que de formes diverses es preparen per rebre 
el Papa, i, és de desitjar, per celebrar la fe que els mou. 
Amb motiu d’aquesta visita, voldria formular els meus desitjos i, si m’ho 
permeteu, fer una pregària en veu alta, perquè la trobada no es quedi en una 
gran mobilització o en focs d’artifici, sinó perquè deixi empremta en l’Església 
del país i en els joves que es disposen a participar-hi. 
Voldria que la passió pel Regne de Jesús fos el que es contagiés en la trobada, i que l’Esperit 
del Mestre i de l’amic de Natzaret transformés els cors. Que entre els joves procedents d’arreu 
del món vibrin les notes de l’Evangeli i que en els cors ressoni nítid el missatge de les 
benaurances, perquè a una sola veu tots entonem el càntic de la fraternitat universal. 
Que caiguin els prejudicis i els desitjos d’excloure els qui pensen diferent, i que es configuri 
una Església de cor universal, on totes les veus siguin escoltades i on els múltiples colors de 
races, llengües, pobles, cultures, ideologies, tendència i forma de concebre la vida tinguin un 
espai reconegut i una oportunitat. Somio que no ens obstinem a ofegar la boja creativitat de 
l’Esperit que és capaç d’eixamplar els cors i d’agermanar-los en la unitat volguda, somiada i 
estimada per Jesús. 
Que ningú no pretengui escalar posicions o posar-se medalles per ascendir en l’escalafó 
eclesiàstic, i que veient Pere, servidor de l’Evangeli, tothom entengui que en l’Església o bé 
servim, i servim els pobres —i ens fem pobres—, o bé no servim per a res. 
Que, quan Benet XVI torni a Roma, deixi en els cors el desig de simplificar la vida, les 
estructures i l’excés de protagonisme; i que entre tots deixem pas a l’era de l’amor, el respecte 
i la pau. Desitjo vivament que la reconciliació entre els cristians, entre els diferents membres 
de l’Església, sigui una realitat. Que deixem —com va dir el Papa— de devorar-nos els uns 
als altres, i que des de Roma no escoltin més els que s’obstinen a desqualificar els germans… 
val més que els qui practiquen l’esport malsà de condemnar sense misericòrdia, de vigilar i 
censurar, sentin com la força de l’amor i de la vida que se’ns dóna de forma generosa els 
transforma. Somio que d’una vegada per sempre les relacions siguin fraternes de debò, i mai 
més fratricides. Que el lleó, la pantera, el cabrit i el nen puguin tornar a jugar junts, i que entre 
tots ens arremanguem per construir un nou ordre: el de l’Evangeli, que no és altre que el de la 
Justícia i la Pau. 
Benvingut el qui ve en nom del Senyor i que, en nom del Senyor, anunciï sense ambigüitats 
que Déu no vol una religió opressora, que tots estem convidats al Banquet de la Vida i que 
tots som benvinguts a la taula que ens serveix el Mestre.  
Si això és el que queda de la JMJ, haurà estat un èxit. Si es queda en el recompte de xifres, 
d’acusacions a les instàncies que pensen diferent, o en l’esperit sectari, haurem perdut una 
gran oportunitat. Que l’Esperit actuï en els cors i ens faci humils, dòcils i servidors els uns dels 
altres. 
 

JMJ Madrid 2011: els religiosos germans joves són ignorats 
 

Organitzar una Jornada Mundial no ha de ser cosa fàcil. En números anteriors de l’Horeb 
hem publicat tres articles referents al requisit exigit a les religioses sobre l’hàbit per assistir 
a la reunió amb el Sant Pare, que tindrà lloc el 19 d’agost al Pati dels Reis del Reial 
Monestir de Sant Llorenç de El Escorial, dos dels quals enviats a la nostra redacció per 
religioses i un altre, extret de la revista ―Vida Nueva‖. 
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Amb la voluntat de deixar constància d’un fet, del qual pràcticament no s’ha dit res, però 
sense ànim de polemitzar, cal dir que la configuració dels actes previstos a la JMJ no ha 
respectat la unitat de la vida consagrada, de la qual la vida religiosa en forma part, ni 
s’han tingut en compte els religiosos germans joves i, per tant, els Instituts religiosos de 
germans. El dia 19 d’agost, a les 11.30 h, el Papa es trobarà amb les religioses joves. El 
dia 20 d’agost, en canvi, els seminaristes (diocesans) i els religiosos candidats al sacerdoci 
podran participar, degudament acreditats pel seu Provincial, a l’Eucaristia que tindrà lloc a 
la catedral de Nostra Senyora de l’Almudena. Els religiosos germans joves, que no són 
dones ni candidats a capellans, resten exclosos d’ambdues celebracions. Una lectura 
del núm. 60 de l’Exhortació Apostòlica Postsinodal Vita Consecrata de Joan Pau II posa 
encara més en evidència aquest oblit. 

Malgrat tot, encara que una mica esmorteïda en el nostre entorn, continua ressonant amb 
vigor la paraula de Jesús: ―Tots vosaltres sou germans‖ (Mt 23,8). 
 

Lluís Serra Llansana, fms 
Secretari general de l’URC 

 

Concessió de la Medalla de la Vila a les Carmelites Vedrunes 
 

J. B. / Montblanc – Catalunya Cristiana 
El darrer Ple de l’ajuntament de Montblanc va aprovar per unanimitat concedir la Medalla 
de la Vila Ducal de Montblanc, en la categoria de plata, a la Comunitat de les Germanes 
Carmelites Vedrunes del municipi.  
El consistori ha decidit atorgar el guardó a la comunitat de religioses com a mostra 
d’agraïment després que durant gairebé 160 anys la comunitat de Germanes Carmelites ha 
realitzat un treball pedagògic molt important a Montblanc. En un primer moment va ser 
envers les nenes i, posteriorment, a tots els infants, d’una manera gairebé constant, tot 
tenint en compte la migradesa de recursos i la problemàtica d’habitabilitat dels locals en els 
temps inicials. No obstant això, no van abandonar la vila, excepte en l’obligada 
exclaustració durant la guerra civil, i sempre van perseverar en la tasca que els era pròpia: 
la constant dedicació a l’ensenyament dels infants de Montblanc. 

 

Les Darderes celebren el seu XXI Capítol general 
 

Les Germanes Franciscanes Missioneres 
de la Nativitat de Nostra Senyora 
(Darderes) han celebrat el XXI Capítol 
General del 25 de juny al 16 de juliol, a la 
casa general, Barcelona, carrer de Sors, 
67. 
El Govern General ha quedat constituït 
així: ha estat elegida Superiora General 
per als pròxims sis anys la germana Mª 
del Pilar Rodríguez Villarreal. Han estat 
elegides Conselleres Generals les 
germanes Ana Mª Lander Azcona, 
Sagrario Soto Soto, Máxima Fuente 
Vicario i Mª Rosario García Conde. 
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Els treballs capitulars s’han desenvolupat amb el lema: “Amb Jesús estimar i servir per 
donar vida”. Hem tractat el tema del carisma de la Congregació i aprofundit en tres de les 
seves dimensions: ―espiritualitat, estil de vida i missió apostòlica‖. Tot el nostre treball, 
pregària i reflexió s’ha concretat en un projecte congregacional. Donem gràcies al Senyor 
per aquests dies viscuts en fraternitat. 
 

Relleu en l’administració de CONFER 
 

S’ha celebrat un senzill acte de comiat a Luis Álvarez 
 
Madrid, 13 de juliol de 2011 (IVICON).- Avui, dia 13 de juliol, s’ha 
celebrat a la seu de la Conferència Espanyola de Religiosos, un senzill 
acte de comiat a l’administrador Luis Álvarez, Clergue de Sant Viator, 
que ha dut a terme aquest servei durant sis anys i mig. Durant aquest 
temps, ha gestionat els recursos de la CONFER i ha estat el 
responsable del procés de canvi de seu. En aquest acte, el president 

de CONFER ha agraït a Luis Álvarez els seus anys dedicats al servei de la Vida Religiosa. 
Per la seva part, el que fins ara ha estat l’administrador de CONFER s’ha mostrat satisfet 
per la seva tasca, i ha agraït l’afecte rebut a tot el personal de CONFER. 
 
A Luis Álvarez el substitueix Rafael González, redemptorista, que durant 12 anys ha estat 
l’administrador a la seva congregació. CONFER agraeix a Rafael González la seva 
disponibilitat en la seva nova tasca. 
 

Benet XVI parla de santa Hildegarda de Bingen 
 

AUDIENCIA GENERAL, Miércoles 1 de septiembre de 2010  

Queridos hermanos y hermanas: 

En 1988, con ocasión del Año mariano, el venerable Juan Pablo II escribió una carta 
apostólica titulada Mulieris dignitatem, en la que trata sobre el valioso papel que las 
mujeres han desempeñado y desempeñan en la vida de la Iglesia. «La Iglesia —se lee en 
el documento— expresa su agradecimiento por todas las manifestaciones del "genio" 
femenino aparecidas a lo largo de la historia, en medio de los pueblos y de las naciones; da 
gracias por todos los carismas que el Espíritu Santo otorga a las mujeres en la historia del 
pueblo de Dios, por todas las victorias que debe a su fe, esperanza y caridad; manifiesta su 
gratitud por todos los frutos de santidad femenina» (n. 31).  

También en aquellos siglos de la historia que habitualmente llamamos Edad Media, 
muchas figuras femeninas destacaron por su santidad de vida y por la riqueza de su 
enseñanza. Hoy quiero comenzar a presentaros a una de ellas: santa Hildegarda de 
Bingen, que vivió en Alemania en el siglo XII. Nació en 1098 en Renania, en Bermersheim, 
cerca de Alzey, y murió en 1179, a la edad de 81 años, pese a la continua fragilidad de su 
salud. Hildegarda pertenecía a una familia noble y numerosa; y desde su nacimiento sus 
padres la dedicaron al servicio de Dios. A los ocho años, a fin de que recibiera una 
adecuada formación humana y cristiana, fue encomendada a los cuidados de la maestra 
Judith de Spanheim, que se había retirado en clausura al monasterio benedictino de san 
Disibodo. Se fue formando un pequeño monasterio femenino de clausura, que seguía la 
regla de san Benito. Hildegarda recibió el velo de manos del obispo Otón de Bamberg y, en 
1136, cuando murió la madre Judith, que era la superiora de la comunidad, las hermanas la 

http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_letters/documents/hf_jp-ii_apl_15081988_mulieris-dignitatem_sp.html
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llamaron a sucederla. Desempeñó esta tarea sacando fruto de sus dotes de mujer culta, 
espiritualmente elevada y capaz de afrontar con competencia los aspectos organizativos de 
la vida claustral. Algunos años más tarde, también a causa del número creciente de las 
jóvenes que llamaban a las puertas del monasterio, Hildegarda fundó otra comunidad en 
Bingen, dedicada a san Ruperto, donde pasó el resto de su vida. Su manera de ejercer el 
ministerio de la autoridad es ejemplar para toda comunidad religiosa: suscitaba una santa 
emulación en la práctica del bien, tanto que, como muestran algunos testimonios de la 
época, la madre y las hijas competían en amarse y en servirse mutuamente. 
 
Ya en los años en que era superiora 
del monasterio de san Disibodo, 
Hildegarda había comenzado a dictar 
las visiones místicas, que recibía desde 
hacía tiempo, a su consejero espiritual, 
el monje Volmar, y a su secretaria, una 
hermana a la que quería mucho, 
Richardis de Strade. Como sucede 
siempre en la vida de los verdaderos 
místicos, también Hildegarda quiso 
someterse a la autoridad de personas 
sabias para discernir el origen de sus 
visiones, temiendo que fueran fruto de 
imaginaciones y que no vinieran de 
Dios. Por eso se dirigió a la persona 
que en su tiempo gozaba de la máxima 
estima en la Iglesia: san Bernardo de 
Claraval, del cual ya hablé en algunas 
catequesis. Este tranquilizó y alentó a 
Hildegarda. Y en 1147 recibió otra 
aprobación importantísima. El Papa 
Eugenio III, que presidía un sínodo en 
Tréveris, leyó un texto dictado por 
Hildegarda, que le había presentado el arzobispo Enrique de Maguncia. El Papa autorizó a 
la mística a escribir sus visiones y a hablar en público. Desde aquel momento el prestigio 
espiritual de Hildegarda creció cada vez más, tanto es así que sus contemporáneos le 
atribuyeron el título de «profetisa teutónica». Este, queridos amigos, es el sello de una 
experiencia auténtica del Espíritu Santo, fuente de todo carisma: la persona depositaria de 
dones sobrenaturales nunca presume de ellos, no los ostenta y, sobre todo, muestra una 
obediencia total a la autoridad eclesial. En efecto, todo don que distribuye el Espíritu Santo 
está destinado a la edificación de la Iglesia, y la Iglesia, a través de sus pastores, reconoce 
su autenticidad. 

El próximo miércoles volveré a hablar de esta gran mujer «profetisa», que también hoy nos 
habla con gran actualidad, con su valiente capacidad de discernir los signos de los tiempos, 
con su amor por la creación, su medicina, su poesía, su música —que hoy se 
reconstruye—, su amor a Cristo y a su Iglesia, que sufría también en aquel tiempo, herida 
también en aquel tiempo por los pecados de los sacerdotes y de los laicos, y mucho más 
amada como cuerpo de Cristo. Así santa Hildegarda nos habla a nosotros; lo 
comentaremos de nuevo el próximo miércoles. Gracias por vuestra atención. 

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/audiences/2009/documents/hf_ben-xvi_aud_20091021_sp.html
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/audiences/2009/documents/hf_ben-xvi_aud_20091021_sp.html
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Miércoles 8 de septiembre de 2010  
Santa Hildegarda de Bingen (2) 

Queridos hermanos y hermanas: 

Hoy quiero retomar y continuar la reflexión sobre 
santa Hildegarda de Bingen, importante figura 
femenina de la Edad Media, que se distinguió por 
sabiduría espiritual y santidad de vida. Las visiones 
místicas de Hildegarda se parecen a las de los 
profetas del Antiguo Testamento: expresándose con 
las categorías culturales y religiosas de su tiempo, 
interpretaba las Sagradas Escrituras a la luz de Dios, 
aplicándolas a las distintas circunstancias de la vida. 
Así, todos los que la escuchaban se sentían 
exhortados a practicar un estilo de vida cristiana 
coherente y comprometido. En una carta a san 
Bernardo, la mística renana confiesa: «La visión 
impregna todo mi ser: no veo con los ojos del 
cuerpo, sino que se me aparece en el espíritu de los 
misterios… Conozco el significado profundo de lo 
que está expuesto en el Salterio, en los Evangelios y 

en otros libros, que se me muestran en la visión. Esta arde como una llama en mi pecho y 
en mi alma, y me enseña a comprender profundamente el texto» (Epistolarium pars prima I-
XC: CCCM 91).  

Las visiones místicas de Hildegarda son ricas en contenidos teológicos. Hacen referencia a 
los principales acontecimientos de la historia de la salvación, y usan un lenguaje 
principalmente poético y simbólico. Por ejemplo, en su obra más famosa, titulada Scivias, 
es decir, «Conoce los caminos», resume en treinta y cinco visiones los acontecimientos de 
la historia de la salvación, desde la creación del mundo hasta el fin de los tiempos. Con los 
rasgos característicos de la sensibilidad femenina, Hildegarda, precisamente en la sección 
central de su obra, desarrolla el tema del matrimonio místico entre Dios y la humanidad 
realizado en la Encarnación. En el árbol de la cruz se llevan a cabo las nupcias del Hijo de 
Dios con la Iglesia, su esposa, colmada de gracias y capaz de dar a Dios nuevos hijos, en 
el amor del Espíritu Santo (cf. Visio tertia: PL 197, 453c).  

Ya por estas breves alusiones vemos cómo también la teología puede recibir una 
contribución peculiar de las mujeres, porque son capaces de hablar de Dios y de los 
misterios de la fe con su peculiar inteligencia y sensibilidad. Por eso, aliento a todas 
aquellas que desempeñan este servicio a llevarlo a cabo con un profundo espíritu eclesial, 
alimentando su reflexión con la oración y mirando a la gran riqueza, todavía en parte 
inexplorada, de la tradición mística medieval, sobre todo a la representada por modelos 
luminosos, como Hildegarda de Bingen. 

La mística renana también es autora de otros escritos, dos de los cuales particularmente 
importantes porque refieren, como el Scivias, sus visiones místicas: son el Liber vitae 
meritorum (Libro de los méritos de la vida) y el Liber divinorum operum (Libro de las obras 
divinas), también denominado De operatione Dei. En el primero se describe una única y 
poderosa visión de Dios que vivifica el cosmos con su fuerza y con su luz. Hildegarda 
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subraya la profunda relación entre el hombre y Dios, y nos recuerda que toda la creación, 
cuyo vértice es el hombre, recibe vida de la Trinidad. El escrito se centra en la relación 
entre virtudes y vicios, por lo que el ser humano debe afrontar diariamente el desafío de los 
vicios, que lo alejan en el camino hacia Dios, y las virtudes, que lo favorecen. La invitación 
es a alejarse del mal para glorificar a Dios y para entrar, después de una existencia 
virtuosa, en una vida «toda llena de alegría». En la segunda obra, que muchos consideran 
su obra maestra, describe también la creación en su relación con Dios y la centralidad del 
hombre, manifestando un fuerte cristocentrismo de sabor bíblico-patrístico. La santa, que 
presenta cinco visiones inspiradas en el prólogo del Evangelio de san Juan, refiere las 
palabras que el Hijo dirige al Padre: «Toda la obra que tú has querido y que me has 
confiado, yo la he llevado a buen fin; yo estoy en ti, y tú en mí, y somos uno» (Pars III, Visio 
X: PL 197, 1025a). 

En otros escritos, por último, Hildegarda manifiesta la versatilidad de intereses y la 
vivacidad cultural de los monasterios femeninos de la Edad Media, contrariamente a los 
prejuicios que todavía pesan sobre aquella época. Hildegarda se ocupó de medicina y de 
ciencias naturales, así como de música, al estar dotada de talento artístico. Compuso 
también himnos, antífonas y cantos, recogidos bajo el título Symphonia Harmoniae 
Caelestium Revelationum (Sinfonía de la armonía de las revelaciones celestiales), que se 
ejecutaban con gran alegría en sus monasterios, difundiendo un clima de serenidad, y que 
han llegado hasta nosotros. Para ella, toda la creación es una sinfonía del Espíritu Santo, 
que en sí mismo es alegría y júbilo. 

La popularidad que rodeaba a Hildegarda 
impulsaba a muchas personas a 
interpelarla. Por este motivo, disponemos 
de numerosas cartas suyas. A ella se 
dirigían comunidades monásticas 
masculinas y femeninas, obispos y abades. 
Muchas respuestas siguen siendo válidas 
también para nosotros. Por ejemplo, a una 
comunidad religiosa femenina Hildegarda 
escribía así: «La vida espiritual debe 
cuidarse con gran esmero. Al inicio implica 
duro esfuerzo, pues exige la renuncia a los 
caprichos, al placer de la carne y a otras 
cosas semejantes. Pero si se deja fascinar 
por la santidad, un alma santa encontrará 
dulce y amoroso incluso el desprecio del 
mundo. Sólo es preciso prestar 
inteligentemente atención a que el alma no 
se marchite» (E. Gronau, Hildegard. Vita di 
una donna profetica alle origini dell’età 
moderna, Milán 1996, p. 402). Y cuando el 
emperador Federico Barbarroja causó un 
cisma eclesial oponiendo nada menos que 
tres antipapas al Papa legítimo Alejandro III, Hildegarda, inspirada en sus visiones, no dudó 
en recordarle que también él, el emperador, estaba sujeto al juicio de Dios. Con la audacia 
que caracteriza a todo profeta, ella escribió al emperador estas palabras de parte de Dios: 
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«¡Ay de esta malvada conducta de los impíos que me desprecian! ¡Escucha, oh rey, si 
quieres vivir! De lo contrario, mi espada te traspasará» (ib., p. 412). 

Con su autoridad espiritual, en los últimos años de su vida Hildegarda viajó, pese a su 
avanzada edad y a las condiciones difíciles de los desplazamientos, para hablar de Dios a 
la gente. Todos la escuchaban de buen grado, incluso cuando usaba un tono severo: la 
consideraban una mensajera enviada por Dios. Exhortaba sobre todo a las comunidades 
monásticas y al clero a una vida conforme a su vocación. En particular, Hildegarda 
contrastó el movimiento de los cátaros alemanes. Estos —cátaros literalmente significa 
«puros»— propugnaban una reforma radical de la Iglesia, sobre todo para combatir los 
abusos del clero. Ella les reprochó duramente que quisieran subvertir la naturaleza misma 
de la Iglesia, recordándoles que una verdadera renovación de la comunidad eclesial no se 
obtiene con el cambio de las estructuras, sino con un sincero espíritu de penitencia y un 
camino activo de conversión. Este es un mensaje que no deberíamos olvidar nunca. 
Invoquemos siempre al Espíritu Santo, a fin de que suscite en la Iglesia mujeres santas y 
valientes, como santa Hildegarda de Bingen, que, valorizando los dones recibidos de Dios, 
den su valiosa y peculiar contribución al crecimiento espiritual de nuestras comunidades y 
de la Iglesia en nuestro tiempo. 

«És qüestió d’amor practicar els consells evangèlics» 
 

Gna. Rocío i Gna. Stella, Religioses de la Visitació 
 
El monestir de la Visitació de Santa Maria de la Vall d’Hebron de Barcelona viu un temps de 
goig. En un mes, dues de les seves filles han fet un pas endavant en la seva consagració al 
Senyor. El 8 de maig la Gna. Rocío, catalana, feia la seva professió solemne, i el 5 de juny 

la Gna. Stella, de Kenya, emetia els seus vots 
temporals. Tot un testimoni de dues joves que han 
respost «sí» a la crida de seguir el Mestre en la 
vocació contemplativa. 
 
Com vau viure la vostra professió? 
(Gna. Rocío) La vaig viure molt intensament, amb 
molta il·lusió. Ja fa 8 anys que vaig entrar-hi i aquest 
pas em semblava llunyà. Ara ja l’he fet i sento que tinc 
molta responsabilitat, ja que és tota la meva vida la 
que lliuro al Senyor. El fet de saber-lo correspondre en 
tot el que em demana amb amor d’Espòs em fa una 
mica de por, perquè penso que li puc fallar en algun 
moment, però sé que Ell no em deixa i que el seu 
Amor ho emplena i ho purifica tot. Des del 8 de maig 
tinc l’ànima més en pau, la qual cosa m’ajuda més a 
viure el meu dia a dia. 
 
(Gna. Stella) Fa poc temps de la meva professió, però 
sentir-me unida a Déu amb els meus vots fa que em 

senti més unida a l’Església. Ja que es tracta de la meva primera professió i he de caminar 
encara fins a la professió solemne, demano cada dia al Senyor perseverança i fidelitat, per tal 
que pugui arribar a la meva professió solemne i unir-me amb Déu per sempre. 
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Castedat, pobresa i obediència no són valors de moda… Com viure’ls en ple segle 
XXI? 
Sabem que no estan de moda, però veiem que és la nostra opció com a religioses i que el 
nostre amor al Senyor ens diu que els practiquem. És qüestió d’amor practicar-los, ningú ni 
res no ens obliga a seguir els consells evangèlics. Viure en comunitat també ens hi ajuda i 
nosaltres també volem fer la nostra aportació, posant-los en pràctica des de les nostres 
possibilitats. L’ajuda ens ve de Déu per poder viure dia a dia la nostra consagració.  
 
Deia Benet XVI quan va ser escollit Pontífex: «Crist no pren res i ho dóna tot.» Ho 
experimenteu així?  
Sí, sentim personalment que Ell ens dóna el que necessitem en cada moment de la nostra 
vida quotidiana. Ell ens ha dit que demanem en el seu nom tot el que necessitem, i Ell ens 
ajuda. Pot semblar que Crist ens pren coses, però sabem que si ho fa és per donar-nos 
coses millors. 
 
Quins són els pilars de la vida contemplativa? 
La pregària i el treball. Creiem que amb això, que és el que vivim, fem la nostra petita 
aportació en aquesta vida. 
 
Què aporta a l’Església i a la societat? 
Aquí volem citar una frase de sant Francesc de Sales, quan li van preguntar per què 
fundava la Visitació: per ser filles de pregària que puguin servir Déu en esperit i en veritat, i 
que, amb les seves pregàries i sacrificis, ajudin l’Església. 
 
Què li diríeu a una jove que es planteja si potser la vida consagrada pot ser el seu 
camí? 
L’animaríem, abans que res, a ser forta en la fe. I com va dir Jesús als seus deixebles, 
quan li van preguntar on vivia: «Veniu i ho veureu.» 
 
Rosa María Jané Chueca – Catalunya Cristiana, núm. 1658 
 

Conferència Episcopal Tarraconense: comunicat de la reunió núm. 199 
 

Els dies 11, 12 i 13 de juliol de 2011 ha 
tingut lloc la reunió n. 199 de la 
Conferència Episcopal Tarraconense 
(CET), a l’hotel La Creu, a Salardú (Vall 
d’Aran), del bisbat d’Urgell. La reunió ha 
estat presidida per Mons. Jaume Pujol 
Balcells, arquebisbe de Tarragona, i hi han 
assistit tots els seus membres, llevat dels 
bisbes de Solsona i Vic, que han excusat 
la seva assistència.  
 

1. Després de la pregària inicial, els bisbes 
han passat a tractar totes les qüestions 

referents a la preparació de la Jornada Mundial de la Joventut (JMJ), que tindrà lloc a 
Madrid, els dies 16 a 21 del pròxim mes d’agost, presidida pel Sant Pare Benet XVI, així 
com els actes previs que tindran lloc els dies anteriors a la JMJ a les deu diòcesis 
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catalanes, quan seran acollits més de 40.000 joves d’Europa i d’Amèrica, en camí cap a la 
Jornada. 
 

Els actes dels dies previs es desenvoluparan entre l’11 i el 15 d’agost. Dissabte 13 hi haurà 
una trobada conjunta de tots els joves acollits a les diòcesis catalanes, a Barcelona: a les 
10 del matí, se celebrarà una Eucaristia, a l’Espai Fòrum, presidida pel cardenal arquebisbe 
de Barcelona i concelebrada pels altres bisbes catalans i els bisbes de les diòcesis 
estrangeres que acompanyen els joves. A la una del migdia, hi haurà una recepció oficial a 
la Generalitat i a l’Ajuntament als bisbes i als representants de les delegacions acollides. A 
la tarda, hi haurà un itinerari espiritual i cultural per la ciutat, amb visites a la Catedral i a les 
basíliques de Santa Maria del Mar i de la Sagrada Família i, a les 8 del vespre, cloenda de 
la jornada, amb un concert a l’Espai Fòrum. 
 

A partir del 15 d’agost, tant els joves arribats de fora com els grups organitzats a Catalunya 
marxaran cap a Madrid, on es desenvoluparan les activitats de la JMJ, que culminaran amb 
l’arribada del Papa Benet XVI el dijous 18 d’agost, el Via Crucis pels carrers de Madrid el 
divendres 19, la vetlla de pregària, a Cuatro Vientos, el dissabte 20, i l’Eucaristia presidida 
pel Sant Pare, el diumenge 21 d’agost, en la qual participaran joves de tot el món.  
 

Els bisbes animen novament tots els joves 
de les diòcesis catalanes a participar amb 
entusiasme en aquesta Jornada Mundial 
de la Joventut. Per a inscriure-s’hi i per a 
tenir tota la informació adient, els 
interessats poden accedir al web del SIJ 
(http://www.jovesij.com/), o al seu bloc 
(http://www.marcats.blogspot.com/).  
 

Els bisbes han tractat també el treball que 
caldrà fer per donar continuïtat, en l’àmbit 
de la pastoral juvenil, a l’esdeveniment 
que representa la celebració en el nostre 
país de la Jornada Mundial de la Joventut. 
 

2. Mons. Salinas, bisbe de Tortosa i delegat de la CET per a la catequesi, ha informat els 
bisbes de diverses qüestions relacionades amb l’àmbit catequètic i els ha distribuït 
exemplars de les noves edicions, en llengua catalana, del Catecisme de l’Església Catòlica, 
del Compendi del Catecisme i del nou llibre que exposa L’essencial per a la vida del cristià, 
així com del tercer quadern d’activitats per treballar el Catecisme Jesús és el Senyor, 
adreçat als infants de 7 a 11 anys. 
 

Així mateix, Mons. Salinas ha informat els bisbes que el catecisme per a joves YouCat els 
podrà ser distribuït el pròxim mes d’agost durant la Jornada Mundial de la Joventut. També 
els ha informat de la celebració de les V Jornades de Formació per a Catequistes, 
organitzades pel Secretariat Interdiocesà de Catequesi de Catalunya i les Illes Balears 
(SIC), amb el tema Paraula de Déu per a la salvació dels homes, que tindran lloc a 
Mallorca, els dies 4 al 6 del pròxim mes de novembre. 
 

Els bisbes valoren molt positivament totes les activitats dutes a terme pel SIC i urgeixen 
tots els fidels i les comunitats cristianes a aprofundir en la preparació catequètica, en els 
diversos nivells i edats, per fer possible més intensament la transmissió de la fe que 
reclama la nova evangelització. 
 

http://www.marcats.blogspot.com/
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3. Mons. Pardo, bisbe de Girona i delegat de la CET per a la pastoral de joventut, ha 
presentat el Sr. Josep Oriol Pujol, director general de la Fundació Pere Tarrés, de 
Barcelona, la Sra. Maria Valencia, presidenta del Moviment de Centres d’Esplai Cristians 
de la Fundació Pere Tarrés, el Sr. Òscar Costa, president de la Fundació Verge Blanca, de 

Lleida, i el Sr. Eloi Villalta, president 
de la Fundació d’Esplais Santa 
Maria de Núria, d’Urgell, per tractar 
de la proposta organitzativa del 
Moviment de Centres d’Esplai 
Cristians Catalans. 
 

Els bisbes han estudiat la proposta, 
així com la relació que hi ha d’haver 
amb la Coordinació Catalana de 
Colònies, Casals i Clubs d’Esplai i 
amb la Fundació Pere Tarrés, tot en 
ordre a dinamitzar i coordinar millor 
l’acció pastoral dels centres a nivell 
català, respectant sempre les 

decisions dels moviments diocesans i la seva autonomia i arrelament diocesà. Els bisbes 
han valorat el camí emprès pel Moviment i la manera com es va portant a terme la seva 
acció apostòlica i formativa, han animat els joves responsables d’aquest àmbit a seguir-hi 
treballant amb intensitat i a precisar més detalladament la proposta del nou moviment.  
 

4. Els bisbes han tractat també de diverses qüestions relacionades amb l’àmbit de 
l’ensenyament i de l’educació catòlica, de la litúrgia, del patrimoni catequètic i cultural i de 
les vocacions al ministeri presbiteral i a la vida consagrada. 
 

5. El cardenal Martínez Sistach ha informat els bisbes de la recent reunió tinguda a Roma 
en què s’ha tractat, en el Pontifici Consell per a la Nova Evangelització, de portar a terme la 
―Missió Metròpolis‖, un conjunt de compromisos en la pastoral ordinària (especialment de 
formació) i d’iniciatives simultànies a onze ciutats europees —entre elles Barcelona— 
durant la Quaresma 2012 per a impulsar la nova evangelització. 
 

També en aquest àmbit, Mons. Vives ha proposat que la CET concreti en l’àmbit de les 
diòcesis catalanes la proposta del Sant Pare Benet XVI de potenciar ―l’atri dels gentils‖, la 
relació de diàleg i aproximació respectuosa i alhora apostòlica entre creients en la fe 
cristiana i no creients o agnòstics que s’interroguen per la qüestió de Déu. 
 

6. En el transcurs de la reunió, el nou Síndic de la Vall d’Aran, Magnf. Sr. Carlos Barrera, 
acompanyat del Sr. Pau Perdices, diputat provincial, del Sr. César Ruiz-Canela, alcalde de 
Naut-Aran, i del Sr. Àlex Moga, alcalde de Vielha, s’han desplaçat a Salardú per saludar els 
arquebisbes i bisbes catalans i els han agraït la seva important aportació a l’espiritualitat i a 
la cultura del país, i molt en concret a la de la Vall d’Aran. 
 

7. Durant els dies de la reunió, els bisbes han pregat i celebrat l'Eucaristia a les esglésies 
de Sant Andreu de Salardú i de Sant Miquel de Vielha, i han visitat també les esglésies 
bellament restaurades de Santa Maria d’Arties, Santa Eulàlia d’Unha i Santa Maria de Cap 
d’Aran de Tredós, així com el Musèu dera Val d’Aran, a Vielha. 

 

Barcelona, 14 de juliol de 2011 
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Els Prínceps d’Astúries i de Girona, Felip i Letizia, han visitat Montserrat 
 

 

Els Prínceps d’Astúries i de Girona, Felip i Letizia, han inaugurat el 14 de juliol l’exposició 
Camins de terra, camins de mar, de l’artista asturià Hugo Fontela, que es podrà visitar a la 
Sala Daura del Museu de Montserrat (MDM) fins al 13 de novembre de 2011. 
Els Prínceps han arribat a Montserrat amb cremallera i han estat rebuts pel P. Abat Josep 
M. Soler. S’han dirigit fins al Museu benedictí, on el P. Josep de C. Laplana, director del 
MDM, els ha acompanyat fins a l’interior de la Sala Daura, en la qual el mateix artista i la 
comissària de la mostra els han explicat el seu contingut. En acabar, els Prínceps s’han 
dirigit fins a la Basílica de Santa Maria per venerar la imatge de la Mare de Déu de 
Montserrat. Tot seguit s’han dirigit fins al refetor monàstic per dinar amb la comunitat 
benedictina. Per acabar la seva visita al monestir, els Prínceps han signat en el llibre de 
visites de Montserrat i han tingut una trobada privada amb la totalitat de la comunitat. 
 

L'Editorial Claret publica L’essencial per a la vida del cristià 
 

Paral·lelament a la nova edició del Catecisme i del Compendi aquesta 
setmana també s’ha publicat L’essencial per a la vida del cristià. L’Essencial 
vol recordar —en síntesi— el que tot catòlic ha de conèixer i dur a la pràctica. 
En la primera part estan recollides les pregàries i les fórmules de la doctrina 
catòlica, establertes per la Tradició. En la segona part s’exposen els pilars 
fonamentals de la Fe: el Credo, els Sagraments i els Manaments, segons 
estan formulats en el Catecisme de l'Església Catòlica (CEC). 

 

«Santa Teresa ens ensenya a ser amics de l’home i de Déu al mateix 
temps» 

 
El carmelita indi Varghese escriu en anglès i defensa en català la seva tesi sobre les 
virtuts teologals i humanes de la santa - Jordi Curcó – Catalunya Cristiana, 17 de juny 
de 2011 
 
El carmelita indi del santuari de Santa Teresina dels pares carmelites de Lleida va 
presentar el 8 de març la seva tesi doctoral a la Facultat de Teologia de Catalunya 
dedicada a les Virtuts teologals i humanes de santa Teresa de Jesús en les seves cartes. A 
l’exposició del treball van assistir el provincial de Manjummel (Índia), a la qual pertany el 
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nou doctor; carmelites de Lleida, de Badalona i d’altres convents, familiars i amics de 
Catalunya, de la seva terra i també d’Anglaterra. 
En vigílies de la festa de la Mare de Déu del Carme, patrona dels carmelites, hem volgut 
parlar amb el P. Varghese 
(Jordi en indi). L’ocasió s’ho val, ja que no és freqüent que un carmelita indi presenti a 
Catalunya una tesi doctoral escrita en anglès, defensada en català i dedicada a 
l’espiritualitat d’una santa castellana, doctora de l’Església, i que n’obtingui un excel·lent 
cum laude. 
 

Calia explicar-ho, oi? Què hi fa un carmelita d’origen indi al santuari de Santa 
Teresina de Lleida? 
Fa tres anys que sóc a Lleida. Vaig venir de Kerala, al sud de l’Índia, enviat pels meus 
superiors a la província carmelitana de Catalunya i Balears per poder fer el doctorat. Abans 
de venir a Lleida, vaig estar dos anys al convent de Barcelona, assistint a classes a la 
Facultat de Teologia de Catalunya. Des de l’any 2008 formo part de la comunitat de pares 
carmelites de Lleida, on col·laboro en la pastoral del santuari-parròquia, alhora que he 
treballat durant aquest temps la meva tesi.  
 

No és gens freqüent veure un indi cristià i encara menys carmelita descalç. 
Pot semblar estrany tot plegat, però cal explicar-ho. El cristianisme és la tercera religió més 
gran de l’Índia, amb vint-i-quatre milions de seguidors que constitueixen el 2,3% de la 
població. Segons la tradició, el cristianisme va ser introduït a l’Índia per sant Tomàs. Podem 
dir, doncs, que la fe cristiana a l’Índia és tan antiga com el mateix cristianisme. Per moltes 
raons, el cristianisme no es va estendre per tot el país i va ser des de l’any 1541 en 

endavant quan molts missioners com els jesuïtes, els 
franciscans o els dominics van arribar al sud de 
l’Índia. Sant Francesc Xavier, per exemple, va 
treballar en aquesta regió des del 1541 i el 1656 van 
arribar-hi els carmelites, amb una important 
contribució missionera, amb diversos convents, 
seminaris i parròquies. Després de segles els 
carmelites tenim sis províncies. A la meva província, 
anomenada de Sant Pius X, Manjummel, hi ha 241 
sacerdots i 109 estudiants en les diverses etapes de 
formació. 
Jo vaig néixer en una família catòlica tradicional. Com 
que la meva parròquia és dels pares carmelites 

(fundada el 1892), vaig estar en contacte amb els religiosos i sacerdots carmelites des de 
molt petit, ajudant com a acòlit a la missa. Després dels estudis al col·legi, vaig entrar al 
Seminari i l’any 1998 vaig ser ordenat com a sacerdot carmelita descalç. 
 

Ha estat difícil l’adaptació a la comunitat de Lleida? 
A Lleida vaig arribar-hi després de passar dos anys al convent de Barcelona. Però ja molt 
abans, el 1999, havia arribat per primera vegada a Espanya, per participar en un curs de 
diplomatura a Àvila. Després vaig fer la llicenciatura a la Universitat de Comillas de Madrid i 
vaig tornar l’any 2002 a l’Índia per acabar-hi els estudis. Aquests anys d’experiència amb la 
cultura, la llengua i la gastronomia d’Espanya m’han ajudat molt a adaptar-me amb facilitat 
a Catalunya. Ja que sabia un xic d’espanyol, em va ser més fàcil també aprendre el català.  
 

Pensa tornar a l’Índia? 
He de tornar-hi. Vaig venir a Lleida amb un contracte entre la nostra província de l’Índia i la 
província de Catalunya i Balears. D’acord amb aquest contracte sis sacerdots de la nostra 
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província poden venir a Catalunya a completar la formació acadèmica i treballar 
pastoralment amb els carmelites catalans, per retornar als set anys. Jo ja he completat cinc 
anys i quan sigui l’hora hauré de tornar a l’Índia. Allí la nostra província té un institut de 
Teologia on era professor, confio tornar a ser-ne. 
 

Com ha viscut la presentació de la tesi? 
He tingut la sort que el meu director ha estat el Dr. Agustí Borrell, provincial dels carmelites 
i teòleg de renom; i el codirector, el Dr. Tomàs Álvarez, un geni i autor de diversos llibres 
teresians de la província de Burgos. Com que les meves fonts de referència van ser 
majoritàriament en espanyol i també en català i la tesi la vaig escriure en anglès, he hagut 
de treballar molt per avançar en cada pas. Després de l’aprovació de cadascun dels 
capítols pel director i l’aprovació de la tesi per la Facultat, vaig haver de preparar-me bé per 
fer la defensa en català, davant dels doctors Ramon Prat, Josep Jiménez i Agustí Borrell. 
Estic molt satisfet del resultat i de l’experiència que he viscut.  
 

La tesi dedicada a santa Teresa, què aporta de nou? 
Es tracta d’una aproximació a la vida virtuosa de la doctora i mística Teresa d’Àvila. Tot i 
que en el Llibre de la Vida explica la seva vida, en les cartes a diverses persones i 
comunitats l’anem coneixent més de prop. Aquestes cartes es refereixen a les seves 
preocupacions, consells, pregàries, recomanacions, consols… que ens donen la imatge 
d’una gran santa, que viu una vida ordinària amb qualitats extraordinàries. Les cartes 
manifesten allò que és Teresa, la seva fe, la seva esperança, el seu amor intens i moltes 
qualitats i virtuts. Aquestes cartes m’han inspirat a fer un estudi per ressaltar-ne les virtuts 
humanes i teologals. Una frase famosa de santa Teresa escrita en una de seves cartes és: 
«Virtudes pido yo a Nuestro Señor me las dé, en especial humildad y amor unes con otras, 
que es lo que hace el caso. Plega a su Majestad que en esto las vea yo crecidas y pidan lo 
mismo para mí.» Aquest va ser el seu ideal i el de la seva reforma «tornar a l’origen», és a 
dir, a una vida d’austeritat i de penitència. Aquesta tesi ens apropa molt més a aquesta 
santa mística i ens dóna un coneixement històric del segle XVI i dels difícils inicis de l’orde. 
No hi ha dubte que una lectura sincera de les seves cartes ens ofereix una visió diferent 
d’ella i ens convida a imitar les virtuts que va practicar. 
 

Quina espiritualitat ens proposaria avui santa Teresa? 
En el capítol quart de la meva tesi faig una anàlisi de cada virtut teologal i diverses virtuts 
humanes de la societat actual. La vocació de l’home a la comunió amb Déu és un fenomen 
innat, però ell té la llibertat d’elegir i determinar el seu destí. A una persona que desitja 
sincerament conèixer Déu, com en el cas de santa Teresa, li serien de gran ajut els llibres 
espirituals i l’acompanyament d’un director espiritual.  
Això amb el temps pot portar a l’experiència amb Déu. Però aquesta revelació és un do de 
Déu, com ho fou per als apòstols d’Emmaús, per a la samaritana, que no es pot ocultar, 
sinó que ha de ser compartida amb els altres. El trobament amb Déu en Crist es converteix 
en font de caritat, per viure per als altres, amb un efecte doble: la contemplació i l’acció. 
L’home d’aquest segle pregunta o dubta de l’existència de Déu i la felicitat eterna promesa 
per Jesús. Quan no es té esperança en la vida eterna, aquesta és substituïda pel plaer i la 
gratificació immediata d’aquest món. Davant d’aquestes tendències, la santa proposa la 
seva doctrina escatològica, on l’esperança dóna força per fer front a totes les tribulacions. 
Per a ella cada persona ha de ser estimada, perquè són imatge de Déu. Ens ensenya a ser 
amics de l’home i de Déu al mateix temps.  
Com les virtuts teologals, moltes virtuts humanes com la prudència, l’empatia, la gratitud, el 
perdó, la humilitat, etc., són dèbils. En les seves cartes queda clar que ser un sant o un 
místic no vol dir que es deixi de ser humà, més aviat s’és més humà amb paraules i obres. 
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Les Germanes Oblates del Santíssim Redemptor celebren una Trobada 
Europea de Dones a Madrid 

 

S’han reunit 36 dones procedents de 17 països diferents  
  

Madrid, 19 de juliol de 2011 
(IVICON).- El cap de setmana 
de l’1 al 3 de juliol de 2011 es 
van reunier a Ciempozuelos - 
Madrid, 36 dones procedents 
de 17 països del món. Elles 
participen de projectes oblates 
d’Europa (Espanya, Itàlia i 
Portugal).  
 
Les dones procedien de 

Guinea Equatorial, Romania, Nigèria, Bolívia, Brasil, República Dominicana, Tailàndia, 
Albània, Macedònia, Argentina, Espanya, Portugal, Angola, Paraguai, Perú, Colòmbia i 
Veneçuela. 
 
La congregació acaba de finalitzar l’any dedicat a la celebració del 200 aniversari del 
naixement del Padre fundador, José María Benito Serra. Aquesta trobada, emmarcada dins 
d’aquesta commemoració, ha estat preparada per persones joves juntament amb la 
comissió de pastoral juvenil i laïcat de la Regió Europa. Hi han col·laborat voluntariat de 
l’ONG redemptorista, Acció per a la Solidaritat, en el trasllat de les dones a la casa i en el 
servei de guarderia, i altres persones pertanyents al voluntariat oblata de Madrid. 
 
La trobada tenia com a objectiu acostar a les dones la figura dels fundadors i crear un espai 
de diàleg entre cultures. La primera activitat tenia com a objectiu descobrir-nos dones amb 
una història i un recorregut personal que ens portava per determinades circumstàncies a 
estar en aquesta casa de Ciempozuelos. Constatem la diversitat però també de la riquesa 
de cultures presents. Visitem el Palau Reial de Madrid, volem agrair a Patrimoni que ens ha 
facilitat la gratuïtat de les entrades per a tot el grup. Al Palau Reial de Madrid, descobrim 
les petjades d’Antonia María de Oviedo, en la seva etapa d’institutriu de les Filles de la 
Reina Regent María Cristina de Borbón. Va ser una visita interessant i enriquidora per a 
totes. Més tard a Ciempozuelos seguim descobrint més trets de la figura dels fundadors.  
 
Compartim a més les característiques que defineixen les dones en l’actualitat, analitzant les 
discriminacions de gènere que segueixen existint en les diferents cultures del món. 
Constatem que continuen vigents moltes situacions de discriminació i a nosaltres com a 
dones ens correspon posar-los rostre i intentar canviar-les. 
 
I per finalitzar terminem invocant el Déu de la vida perquè beneeixi el nostre món, 
representat en tots els pobles que allí hi havia presents, que beneeixi totes les persones, 
independentment de la seva raça o condició, i que ens deixem beneir cadascuna de 
nosaltres. 
 
Agraïm l’esforç de tots els projectes per haver fet realitat aquesta trobada i a les dones per 
la seva il·lusió i ganes de compartir. Una vegada més, sentim amb força que Déu és 
present enmig del nostre món i que entre totes i tots podem construir el seu Regne. 
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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 prenicens (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 
Pastoral litúrgica (1,5 ects).- Prof. R. Serra 
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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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ISCREB: Teologia presencial i per Internet 
 

L’ISCREB ofereix un tractament complet dels 
principals temes teològics, bíblics, morals, 
històrics i del pensament contemporani en el 
Batxillerat/Diplomatura en Ciències Religioses (3 
anys) i ofereix també estudis de Llicenciatura en 

Ciències Religioses (2 anys). Especialitats en  Teologia Bíblica i Diàleg Interreligiós, 
Ecumènic i Cultural. 
 
-  Modalitat d’estudis presencials: tardes/vespres de dilluns a divendres.  
-  Ja és possible estudiar ciències religioses sense sortir de casa. Sense distàncies. Amb 
l’ajuda dels moderns mitjans telemàtics. 
 
L’Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona (ISCREB) és l’únic centre aprovat 
per la Congregació per a l’Educació Catòlica on es pot obtenir el 1r cicle 
(Batxillerat/Diplomatura) en 3 anys i el segon cicle (Llicenciatura) en 2 anys en Ciències 
Religioses per Internet. La Llicenciatura ofereix l’especialitat en Identitat Cristiana i Diàleg. 
 
Dins d’un campus virtual situat al web www.iscreb.org, els estudiants gaudeixen d’un 
acompanyament personalitzat de professors i tutors. Tenen en tot moment l’ajuda tècnica i 
pedagògica per part del centre. Complementàriament tenen lloc trobades presencials. 
 
Totes les aules s’imparteixen en català i castellà. 

 
 NOVETAT 
 Màster en Identitats Religioses i Diàleg, organitzat conjuntament per la 

Universitat Ramon Llull i l’ISCREB. S’imparteix en la modalitat de presencial i en 
part virtual. 

          - Curs Francesc Torralba sobre: Les raons de l’opció pel Crist. Dies: 5, 6, 7, 8 de  
            Setembre, de les 18.00 a les 21.00 hores. 
          - Es pot obtenir la Declaració Eclesiàstica de Competència Acadèmica (DECA). 
          - Ofereix també un Curs Bàsic de Bíblia en un any. 
 

Oberta la matrícula del primer semestre del 2 al 27 de setembre 

Diputació 231 - 08007 BARCELONA 
Tel. 93 454 19 63 - Fax. 93 323 73 73 

www.iscreb.org - secretaria@iscreb.org - secretaria_virtual@iscreb.org 
 

XXVI Capítol General de les Carmelites de la Caritat - VEDRUNA 
ions  

Carmelites de la Caritat – VEDRUNA Capítol General XXVI 
―He vist al Senyor i m’ha dit...‖ Jn 20,18 
Anuncieu i defenseu la vida 
Convocades a recrear la nostra Identitat i a ser Anunci de Vida, en l’avui 
de la nostra Història 
La nostra celebració capitular tindrà lloc a Vic del 22 de juliol al 22 
d’agost 
Confiem en el vostre suport i en la vostra pregària 

http://www.iscreb.org/
mailto:secretaria@iscreb.org
mailto:secretaria_virtual@iscreb.org
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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 
 

Inscripcions fins al 15 de AGOSTS del 2011 

Més informació i inscripcions a  www.clarisascatalunya.cat 

 

Escola Cintra 
 

Adéu al curs 2010-2011 
Arriben les vacances d’estiu i volem acomiadar-nos de tots 
els nostres amics i agrair-vos la vostra col·laboració des 
de les diferents vessants formatives que formen aquest 
Projecte Educatiu. 
Si el centre de tots els esforços és l’alumne, al qual es 
dediquen les hores de treball, de convivència, de lleure, de 
formació i d’esbarjo, també cal afirmar que sense els 
professors, els ―talleristes‖, voluntaris i monitors de les 
diferents tasques, no podríem mai arribar a conseguir els 

nostres objectius. És per això que volem dedicar aquest full de comiat a donar-vos les 
gràcies i animar-vos a continuar la nostra tasca educativa el proper curs després del 
descans estival i amb forces renovades. 
En temps de crisi com el que estem vivim, el Projecte Cintra pateix també, entre d’altres, 
els efectes de les famoses ―retallades‖, i sense l’esforç de moltes persones, associacions i 

http://www.clarisascatalunya.cat/
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congregacions no podríem arribar a moltes de les necessitats que l’acurada educació 
d’aquests alumnes requereix. Gràcies, una vegada més, a tots els amics i col·laboradors! 

 

Un curset de valors per als professors 
Durant la setmana ―blanca‖, els 
professors de Cintra van aprofitar 
l’avinentesa per fer un curset sobre 
valors que es volen tenir presents en la 
funció educativa del centre. El va dirigir 
un especialista en el tema, Pere 
Vivancos, molt unit al nostre Projecte 
Educatiu Cintra i al qual volem agrair la seva desinteressada col·laboració. 
 

Esforços finals i exàmens 
Aquest últim trimestre, no massa llarg, ha estat caracteritzat pels típics esforços de tots els 
alumnes en els exàmens de final de curs. Aquests exàmens deixen constància dels 
progressos que tots han realitzat dia rere dia per tal de finalitzar el curs o l’etapa amb èxit. 
 

Les colònies i el treball de recerca de l’últim trimestre 
Com és ja tradicional, els alumnes de 2n van fer unes convivències a Montserrat, on  
realitzen el seu treball de recerca. 

 
 

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. 
 



 
27 

 

 

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 vinculadas 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 
 

El testimoniatge del P. Josep M. Cardona, a l’abast de tothom 
 

Dissabte 10 de setembre, a les cinc de la tarda, acte d’homenatge en memòria del P. 
Josep M. Cardona a la Sala de la Façana del Monestir 
 
El bisbe Sebastià Taltavull, Cori Casanova, Bernat Vivancos, el P. Bernabé Dalmau i 

el P. Abat Josep M. Soler intervindran en l’acte, que coincidirà amb el primer 
aniversari del seu traspàs, i en el qual es presentarà el llibre 

Josep M. Cardona o l’amor sense mesura 
 
Montserrat, 20 de juliol de 2011. El dissabte 10 de setembre, a les 17h, tindrà lloc a la 
Sala de la Façana del Monestir de Montserrat un acte en memòria del P. Josep Maria 
Cardona, monjo de Montserrat, en el primer aniversari del seu traspàs. En aquesta sessió 
està prevista la intervenció de Bernat Vivancos, director musical de l’Escolania de 
Montserrat; de la Dra. Cori Casanova; del bisbe auxiliar de Barcelona, Sebastià Taltavull; 
del P. Abat de Montserrat, Josep M. Soler; i del P. Bernabé Dalmau, que és autor del llibre 
Josep M. Cardona o l’amor sense mesura (Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 
col·lecció Saurí, 182), que es presentarà en el decurs de l’acte. 
 
El P. Josep Maria Cardona va morir el 20 de setembre de 2010 als 61 anys, després de 
prop de quatre de malaltia. Compromès especialment en el treball de l’Escolania, va 
comunicar joia i pau als qui el tractaven, amb una irradiació espiritual que va arribar a 
moltes persones. El P. Bernabé Dalmau, que parlarà durant l’acte, mostra a través del llibre 
―un testimoniatge particularment vàlid‖. 
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―El tarannà que va mostrar durant els anys de malaltia i especialment les últimes setmanes 
de vida fan veure en ell una qualitat espiritual de gran valor‖, afirma el P. Bernabé en la 
introducció; per tant, en el llibre ―tracta de donar a conèixer els últims temps d’un monjo, 
sempre tenint present que la vida no s’improvisa. Més aviat, les xacres físiques tendeixen a 
accentuar els punts febles de les persones, encara que no sempre és així. I, quan allò que 
sant Pau anomena ―l’home interior‖ està fet de robustesa ben cohesionada, esdevé notori i 
deixa petjada. Una gran mort, en aquest cas, és el digne coronament d’una existència 
viscuda amb elegància espiritual‖. 
 
I és que la malaltia del P. Josep M. Cardona, gràcies a les 
múltiples coneixences que va fer i que va alimentar a causa 
dels dos períodes que va treballar a l’Escolania, va suscitar 
un corrent de solidaritat i d’interès per l’evolució de la 
persona. Al mateix temps que, sense ocultar la gravetat 
progressiva de la seva manca de salut, ell tendia a prestar 
atenció envers la vida normal de cada interlocutor, la qual 
cosa creava un corrent de simpatia i d’admiració mútues. La 
quantitat de persones que van estar pendents de l’evolució 
d’una malaltia irreversible, va motivar que el propi P. Josep 
M. adrecés algunes circulars als seus coneguts. I, quan això 
ja no va ser possible a causa del deteriorament de la salut, 
el P. Jordi Castanyer va assumir de comunicar, en temps 
real, com evolucionava el malalt. 
 
―Tots els qui llegiran amb fruïció les pàgines del llibre refrescaran la memòria, o se 
sorprendran a mesura que avançaran en la lectura, d’aquelles circulars que ell va fer i dels 
subratllats que ajuden a entendre-les –explica el P. Bernabé Dalmau–. Hi trobaran una 
espiritualitat gens complicada, a vegades massa feta dels tòpics de les vivències que el 
monjo extreu de la litúrgia. Però si la saben encaixar en el context d’una vida conscient que 
va arribant al seu terme, s’adonaran que la integració de la vocació de monjo en el destí 
marcat per Déu és font d’alegria profunda i dóna raó del perquè d’aquest tipus de vocació 
cristiana‖. 
 

Professió perpètua de quatre germanes Josefines de la Caritat 
 

Amb l’alegria que neix del nostre cor i per haver 
estat elegides per Crist, volem fer-vos partícips 
de la nostra consagració perpètua al servei de 
l’Església, tot seguint el carisma de la nostra 
venerable Mare Caterina. 

L’acte tindrà lloc el dia 24 de juliol de 2011, a les 
16.30 h, a l’església Sant Josep de les 
Germanes Josefines de la Caritat. 

Agraïm la seva assistència i demanem les seves 
pregàries per ser fidels en tot moment. 

 

Gnes. Mª Anni Díaz A., Didiana Campos L. Yanet Fernández G. i Lucelina Fernández C. 

Centre Internacional d’Espiritualitat de la Cova de Manresa 
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Diumenge 31, dia de St. Ignasi, serà festa gran a la Cova de Manresa. Us tindrem 
presents a l’Eucaristia.  
L’any 1522 l’Ignasi pelegrí que baixava de Montserrat sojornà 11 mesos a Manresa: 
una experiència “fundant”.  
 

Aviat en farà 500 anys, i el 2022 serà un ―any sant ignasià‖. 
Potenciarà el que Manresa ha estat al llarg de mig mil·lenni, en tant 
que bressol de les espiritualitats ignasianes (religioses i seglars) i de 
tota l'obra cultural, social, pedagògica... que neix d'elles. 
 
En època d’internacionalisme, el Centre Internacional 
d’Espiritualitat de la Cova voldria ser, com ho ha estat durant 500 
anys: 

 Punt de referència de les famílies ignasianes i de les 
obres impulsades per elles. 

 Lloc de transformació interior amb diverses propostes 
d’Exercicis. 

 Escola de formació, especialment per "formadors" i 
agents "multiplicadors". 

 Escola de valors: interioritat i profunditat, capacitat 
d'anàlisi i discerniment, sentit crític i compromís social, 
etc. 

 
Podeu veure al web de la cova el programa 2011-12 les nou 
setmanes de Reciclatge en castellà, les cinc setmanes d’Immersió 
Ignasiana en anglès i el Camí ignasià (Loiola – Montserrat – 
Manresa). 

 

Continuem esperant les vostres notícies, cròniques i reflexions 
 

Amb aquest número d’Horeb obrim el parèntesi estival. Tornarem a ser amb els nostres 
lectors el proper mes de setembre. Però, com que la vida religiosa no s’atura, podeu 
continuar enviant les vostres notícies i cròniques, que seran recollides en pròximes 
publicacions. Deixar-les a l’oblit seria una pèrdua de memòria que cal evitar. 
 

Lineamenta 
 

Amb aquest Horeb us volem recordar també que les respostes a les trameses sobre els 
Lineamenta del Sínode dels Bisbes, que tracta el tema de la nova evangelització per a la 
transmissió de la fe cristiana, les podeu enviar a urc.info@gmail.com fins al 15 de 
setembre. 
 

Vacances a la secretaria de l’URC 
 

El dia 22 és el darrer dia de juliol d’atenció al públic. Tornarem a obrir el 24 d’agost. Bones 
vacances a tothom! 
 

Calendari URC-CEVRE 2011-2012 
 

http://www.covamanresa.cat/docs/Activitats_Catala_2011.pdf
http://www.covamanresa.cat/docs/Triptico%202012.pdf
http://www.covamanresa.cat/docs/ignatian_immersion_course.pdf
http://www.covamanresa.cat/docs/ignatian_immersion_course.pdf
http://caminoignaciano.org/
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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 

      

    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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