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dos textos per llegir, meditar i dialogar aquest estiu
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«La porta de la fe» (cf. Ac 14,27), que
introdueix en la vida de comunió amb Déu i
permet l’entrada a la seva Església, està
sempre oberta per a nosaltres. Es passa
aquest llindar quan la paraula de Déu
s’anuncia i el cor es deixa plasmar per la
gràcia que transforma. Travessar aquesta
porta suposa emprendre un camí que dura
tota la vida
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El renovado dinamismo de las comunidades cristianas
dará un nuevo impulso también a la actividad misionera
(missio ad gentes), urgente hoy más que nunca,
considerando el alto número de personas que no conocen
a Jesucristo, no sólo en tierras lejanas, sino también en
los Países de antigua evangelización.
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1. «La porta de la fe» (cf. Ac 14,27), que introdueix
en la vida de comunió amb Déu i permet l’entrada a
la seva Església, està sempre oberta per a nosaltres.
Es passa aquest llindar quan la paraula de Déu
s’anuncia i el cor es deixa plasmar per la gràcia que
transforma. Travessar aquesta porta suposa
emprendre un camí que dura tota la vida. Aquest
camí comença amb el baptisme (cf. Rm 6,4), amb el
qual podem anomenar Déu amb el nom de Pare, i es
conclou amb el pas de la mort a la vida eterna, fruit
de la resurrecció del Senyor Jesús que, amb el do de
l’Esperit Sant, ha volgut unir en la seva mateixa glòria
tots aquells que creuen en ell (cf. Jn 17,22).
Professar la fe en la Trinitat —Pare, Fill i Esperit
Sant— equival a creure en un sol Déu que és Amor
(cf. 1Jn 4,8): el Pare, que en la plenitud dels temps va enviar el seu Fill per a la nostra
salvació; Jesucrist, que en el misteri de la seva mort i resurrecció va redimir el món; l’Esperit
Sant, que guia l’Església a través dels segles a l’espera del retorn gloriós del Senyor.
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2. Des del començament del meu ministeri com a successor de Pere, he recordat l’exigència
de redescobrir el camí de la fe per a il·luminar de manera cada cop més clara l’alegria i
l’entusiasme renovat de l’encontre amb Crist. En l’homilia de la santa missa d’inici del
Pontificat deia: «L’Església en el seu conjunt, i en ella els seus pastors, com Crist han de
posar-se en camí per a rescatar els homes del desert i conduir-los al lloc de la vida, cap a
l’amistat amb el Fill de Déu, cap aquell que ens dóna la vida, i la vida en plenitud.»1 Passa
avui ben sovint que els cristians es preocupen molt per les conseqüències socials, culturals i
polítiques del seu compromís, al mateix temps que continuen considerant la fe com un
pressupòsit obvi de la vida comuna. De fet, aquest pressupòsit no sols no apareix com a tal,
sinó que fins i tot ben sovint és negat.2 Mentre que en el passat era possible reconèixer un
teixit cultural unitari, àmpliament acceptat en la seva referència al contingut de la fe i als
valors inspirats per ella, avui no sembla que sigui ja així en vastos sectors de la societat, a
causa d’una crisi profunda de fe que afecta moltes persones.
3. No podem deixar que la sal perdi el gust i la llum
romangui oculta (cf. Mt 5,13-16). Com la samaritana,
també l’home actual pot sentir novament la
necessitat d’acostar-se al pou per escoltar Jesús,
que invita a creure en ell i a extreure l’aigua viva que
brolla de la seva font (cf. Jn 4,14). Hem de descobrir
novament el gust d’alimentar-nos amb la paraula de
Déu, transmesa fidelment per l’Església, i amb el Pa
de la vida, donat com a aliment a tots els qui són els
seus deixebles (cf. Jn 6,51). En efecte,
l’ensenyament de Jesús ressona encara avui amb la
mateixa força: «No us heu d’afanyar tant per
l’aliment que es fa malbé, sinó pel que dura i dóna
vida eterna» (Jn 6,27). La pregunta plantejada pels
qui l’escoltaven és també avui la mateixa per a
nosaltres: «Com hem d’actuar per a fer les obres de
Déu?» (Jn 6,28). Sabem la resposta de Jesús:
«L’obra que Déu vol és aquesta: que cregueu en
aquell que ell ha enviat» (Jn 6,29). Creure en
Jesucrist és, per tant, el camí per a poder arribar de
manera definitiva a la Salvació.
4. A la llum de tot això, he decidit convocar un Any de la fe. Començarà l’11 d’octubre de
2012, en el cinquantè aniversari de l’obertura del concili Vaticà II, i acabarà en la solemnitat
de Jesucrist, rei de l’univers, el 24 de novembre de 2013. En la data d’11 d’octubre de 2012
se celebraran també els vint anys de la publicació del Catecisme de l’Església catòlica
promulgat pel meu predecessor, el beat papa Joan Pau II,3 amb la intenció de mostrar a tots
els fidels la força i la bellesa de la fe. Aquest document, autèntic fruit del concili Vaticà II, va
ser demanat pel Sínode Extraordinari dels Bisbes de 1985 com a instrument al servei de la
catequesi,4 i es va fer gràcies a la col·laboració de tot l’episcopat de l’Església catòlica. I
precisament he convocat l’Assemblea General del Sínode dels Bisbes, al mes d’octubre de
2012, sobre el tema de «La nova evangelització per a la transmissió de la fe cristiana». Serà
1
2
3
4

Homilia en la missa d’inici de Pontificat (24 abril 2005): AAS 97 (2005), 710.
Cf. Benet XVI, Homilia en la missa a Terreiro do Paço (Lisboa) (11 maig 2010), a l’Osservatore Romano ed. en llengua espanyola
(16 maig 2010), p. 8-9.
Cf. Joan Pau II, Const. ap. Fidei depositum (11 octubre 1992): AAS 86 (1994), 113-118.
Cf. Relació final del Sínode Extraordinari dels Bisbes (7 desembre 1985), II, B, a, 4, a l’Osservatore Romano ed. en llengua
espanyola (22 desembre 1985), p. 12.
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una bona ocasió per a introduir tot el cos eclesial en un temps de reflexió i redescobriment
de la fe especials. No és la primera vegada que l’Església està cridada a celebrar un Any de
la fe. El meu venerat predecessor, el servent de Déu Pau VI, en va proclamar un de
semblant el 1967, per a commemorar el martiri dels apòstols Pere i Pau en el dinovè
centenari del seu testimoniatge suprem. El va concebre com un moment solemne perquè a
tota l’Església es donés «una professió autèntica i sincera de la mateixa fe»; a més, va voler
que aquesta fos confirmada de manera «individual i col·lectiva, lliure i conscient, interior i
exterior, humil i franca».5 Pensava que d’aquesta manera tota l’Església podria adquirir una
«consciència exacta de la seva fe, per a reanimar-la, per a purificar-la, per a confirmar-la i
per a confessar-la».6 Les grans transformacions que van tenir lloc en aquell Any van fer que
la necessitat d’aquella celebració fos encara més evident, i va concloure amb la Professió de
fe del poble de Déu,7 per a testimoniar com els continguts essencials que des de fa segles
constitueixen el patrimoni de tots els creients tenen necessitat de ser confirmats, compresos
i aprofundits de manera sempre nova, a fi de donar un testimoniatge coherent en condicions
històriques diferents de les del passat.
5. En certs aspectes, el meu venerat
predecessor va veure aquest Any com
una «conseqüència i exigència
postconciliar»,8 conscient de les greus
dificultats del temps, sobretot respecte
a la professió de la fe vertadera i a la
seva interpretació correcta. He pensat
que iniciar l’Any de la fe coincidint
amb el cinquantenari de l’obertura del
concili Vaticà II pot ser una ocasió
propícia per a comprendre que els
textos deixats en herència pels Pares
conciliars, segons les paraules del
beat Joan Pau II, «no perden el seu
valor ni el seu esplendor. Cal llegir-los
de manera apropiada i que siguin
coneguts i assimilats com a textos qualificats i normatius del Magisteri, dins la tradició de
l’Església. […] Sento més que mai el deure d’indicar el Concili com la gran gràcia de què
l’Església s’ha beneficiat en el segle XX. Amb el Concili se’ns ha ofert una brúixola segura
per a orientar-nos en el camí del segle que comença».9 Jo també vull reafirmar amb força el
que vaig dir referent al Concili pocs mesos després de la meva elecció com a successor de
Pere: «Si el llegim i acollim guiats per una hermenèutica correcta, pot ser i arribar a ser cada
cop més una gran força per a la renovació sempre necessària de l’Església.» 10
6. La renovació de l’Església passa també a través del testimoni ofert per la vida dels
creients: amb la seva mateixa existència en el món, els cristians estan cridats efectivament a
fer resplendir la Paraula de veritat que el Senyor Jesús ens va deixar. Precisament el Concili,
en la constitució dogmàtica Lumen gentium, afirmava: «Mentre que Crist, “sant i innocent,
5
6
7
8
9
10

Pau VI, Exhort. ap. Petrum et Paulum Apostolos, en el XIX centenari del martiri dels sants apòstols Pere i Pau (22 febrer 1967): AAS
59 (1967), 196.
Ibid., 198.
Pau VI, Solemne professió de fe, homilia per a la concelebració en el XIX Centenari del martiri dels sants apòstols Pere i Pau, en la
conclusió de l’Any de la fe (30 juny 1968): AAS 60 (1968), 433-445.
Id., Audiència general (14 juny 1967): Insegnamenti V (1967), 801.
Joan Pau II, Carta ap. Novo millennio ineunte (6 gener 2001), 57: AAS 93 (2001), 308.
Discurs a la cúria romana (22 desembre 2005): AAS 98 (2006), 52.
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sense taca” (He 7,26), no conegué pecat (cf. 2Co 5,21), ans vingué a expiar només els
delictes del poble (cf. He 2,17), l’Església, pel fet d’incloure pecadors en la pròpia sina, és
alhora santa i sempre necessitada de purificació, i practica contínuament la renovació i la
penitència. L’Església “avança peregrinant entre les persecucions del món i els consols de
Déu”, anunciant la creu i la mort del Senyor fins que vingui (cf. 1Co 11,26). Però s’enforteix
amb la puixança del Senyor ressuscitat, a fi de superar amb paciència i caritat les seves
afliccions i dificultats, internes i externes alhora, ni que sigui en la penombra, de manifestar
fidelment enmig del món el misteri de Crist, fins que a la fi es manifestarà amb plena llum.» 11
En aquesta perspectiva, l’Any de la fe és una invitació a una autèntica i renovada conversió
al Senyor, únic Salvador del món. Déu, en el misteri de la seva mort i resurrecció, ha revelat
en plenitud l’Amor que salva i crida els homes a la conversió de vida mitjançant la remissió
dels pecats (cf. Ac 5,31). Per a l’apòstol Pau, aquest Amor porta l’home a una nova vida:
«Pel baptisme hem estat sepultats amb ell i hem participat de la seva mort, perquè, així com
Crist, per l’acció de la glòria del Pare, va ressuscitar d’entre els morts, també nosaltres
emprenguem una vida nova» (Rm 6,4). Gràcies a la fe, aquesta vida nova plasma tota
l’existència humana en la novetat radical de la resurrecció. En la mesura de la seva
disponibilitat lliure, els pensaments i els afectes, la mentalitat i el comportament de l’home es
purifiquen i transformen lentament, en un procés que no acaba de complir-se totalment en
aquesta vida. La «fe que actua per l’amor» (Ga 5,6) es converteix en un nou criteri de
pensament i d’acció que canvia tota la vida de l’home (cf. Rm 12,2; Col 3,9-10; Ef 4,20-29;
2Co 5,17).
7. «Caritas Christi urget nos» (2Co 5,14): és l’amor de Crist allò que omple els nostres cors i
ens impulsa a evangelitzar. Avui, com ahir, ell ens envia pels camins del món per a
proclamar el seu evangeli a tots els pobles de la terra (cf. Mt 28,19). Amb el seu amor,
Jesucrist atrau cap a ell els homes de cada generació: en tot temps convoca l’Església i li
confia l’anunci de l’evangeli, amb un manament que és sempre nou. Per això, també avui és
necessari un compromís eclesial més convençut en favor d’una nova evangelització per a
redescobrir l’alegria de creure i tornar a trobar l’entusiasme de comunicar la fe. El compromís
missioner dels creients treu força i vigor del descobriment quotidià del seu amor, que mai no
pot faltar. La fe, en efecte, creix quan es viu com a experiència d’un amor que es rep i es
comunica com a experiència de gràcia i de
goig. Ens fa fecunds, perquè eixampla el cor
en l’esperança i permet donar un
testimoniatge fecund: en efecte, obre el cor i
la ment dels qui escolten per a acollir la
invitació del Senyor a acceptar la seva
Paraula per a ser els seus deixebles. Com
afirma sant Agustí, els creients «s’enforteixen
creient».12 El sant bisbe de Hipona tenia bons
motius per expressar-se d’aquesta manera.
Com sabem, la seva vida va ser una recerca
continuada de la bellesa de la fe fins que el
seu cor va trobar descans en Déu.13 Els seus
nombrosos escrits, en els quals explica la
importància de creure i la veritat de la fe, romanen encara avui com un patrimoni de riquesa
incomparable, permetent encara a tantes persones que cerquen Déu de trobar el camí just
per a accedir a la «porta de la fe».
11
12
13

Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, sobre l’Església, 8.
De utilitate credendi, 1, 2.
Cf. Agustí d’Hipona, Confessions, I, 1.
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Així, la fe només creix i s’enforteix creient; no hi ha cap altra possibilitat per a posseir la
certesa sobre la pròpia vida que abandonar-se, en un in crescendo continuat, a les mans
d’un amor que s’experimenta sempre més gran perquè té el seu origen en Déu.
8. En aquesta feliç commemoració, vull invitar els germans bisbes d’arreu del món a unir-se
al successor de Pere en el temps de gràcia espiritual que el Senyor ens ofereix per a
rememorar el do preciós de la fe. Volem celebrar aquest Any de manera digna i fecunda.
Caldrà intensificar la reflexió sobre la fe per a ajudar tots els creients en Crist perquè la seva
adhesió a l’evangeli sigui més conscient i vigorosa, sobretot en un moment de canvi profund
com el que està vivint la humanitat. Tindrem l’oportunitat de confessar la fe en el Senyor
ressuscitat a les nostres catedrals i esglésies d’arreu del món; a les nostres cases i amb les
nostres famílies, perquè cadascú senti amb força l’exigència de conèixer i transmetre millor a
les generacions futures la fe de sempre. En aquest Any, les comunitats religioses, així com
les parroquials, i totes les realitats eclesials antigues i noves, trobaran la manera de
professar públicament el Credo.
9. Desitgem que aquest Any susciti en tot creient l’aspiració a confessar la fe amb plenitud i
convicció renovada, amb confiança i esperança. Serà també una ocasió propícia per a
intensificar la celebració de la fe en la litúrgia, i de manera particular en l’eucaristia, que és
«el cim al qual tendeix l’actuació de l’Església i alhora la font d’on brolla tota la seva força». 14
Al mateix temps, esperem que el testimoniatge de vida dels creients sigui cada vegada més
creïble. Redescobrir els continguts de la fe professada, celebrada, viscuda i resada,15 i
reflexionar sobre el mateix acte amb què es creu, és un compromís que tot creient ha de fer
seu, sobretot en aquest Any.
No és casualitat que els cristians, en els primers segles, estiguessin obligats a aprendre de
memòria el Credo. Això els servia com a oració quotidiana per a no oblidar el compromís
assumit amb el baptisme. Sant Agustí ho recorda amb unes paraules de significat profund,
quan en un sermó sobre la redditio symboli,
‘l’entrega del Credo’, diu: «El símbol del misteri
sacrosant que vau rebre tots alhora i que avui heu
recitat d’un en un, no és altra cosa que les
paraules en què se sosté sòlidament la fe de
l’Església, la nostra mare, sobre la base
incommovible que és Crist, el Senyor. […] Vau
rebre i vau recitar quelcom que heu de retenir
sempre en la vostra ment i cor i repetir al vostre llit;
quelcom sobre el que heu de pensar quan sou al
carrer i que no heu d’oblidar ni quan mengeu, de
manera que, fins i tot quan dormiu corporalment,
vigileu amb el cor.»16
10. En aquest sentit, voldria insinuar un camí que
sigui útil per a comprendre de manera més profunda no sols els continguts de la fe sinó,
juntament també amb això, l’acte amb què decidim entregar-nos totalment i amb plena
llibertat a Déu. En efecte, hi ha una unitat profunda entre l’acte amb què es creu i els
continguts als quals donem el nostre assentiment. L’apòstol Pau ens ajuda a entrar a dins
d’aquesta realitat quan escriu: «amb el cor es creu i amb els llavis es professa» (cf. Rm

14
15
16

Conc. Ecum. Vat. II, Const. Sacrosanctum concilium, sobre la sagrada litúrgia, 10.
Cf. Joan Pau II, Const. ap. Fidei depositum (11 octubre 1992): AAS 86 (1994), 116.
Sermo 215, 1

7

10,10). El cor indica que el primer acte amb què s’arriba a la fe és el do de Déu i l’acció de la
gràcia que actua i transforma la persona fins al més íntim.
Pel que fa a això, l’exemple de Lídia és molt eloqüent. Explica sant Lluc que Pau, mentre es
trobava a Filips, va anar un dissabte a anunciar l’evangeli a algunes dones; entre aquestes hi
havia Lídia i el «Senyor li va obrir el cor perquè fes cas del que deia Pau» (Ac 16,14). El
sentit que tanca l’expressió és important. Sant Lluc ensenya que el coneixement dels
continguts que s’han de creure no són suficients si després el cor, autèntic sagrari de la
persona, no està obert per la gràcia que permet tenir ulls per mirar en profunditat i
comprendre que el que s’ha anunciat és la paraula de Déu.
Professar amb la boca indica, per part seva, que la fe implica un testimoniatge i un
compromís públic. El cristià no pot pensar mai que creure és un fet privat. La fe és decidir-se
a estar amb el Senyor per a viure amb ell. I aquest «estar amb ell» ens porta a comprendre
les raons per les quals es creu. La fe, precisament perquè és un acte de la llibertat, exigeix
també la responsabilitat social del que es creu. L’Església, el dia de Pentecosta mostra amb
tota evidència aquesta dimensió pública del creure i de l’anunciar a tots sense temor la
pròpia fe. És el do de l’Esperit Sant el que capacita per a la missió i enforteix el nostre
testimoniatge, fent-lo franc i valerós.
La mateixa professió de fe és un acte personal i al mateix
temps comunitari. En efecte, el primer subjecte de la fe és
l’Església. En la fe de la comunitat cristiana cadascú rep el
baptisme, signe eficaç de l’entrada al poble dels creients
per a aconseguir la Salvació. Com afirma el Catecisme de
l’Església catòlica: «“Crec”: és la fe de l’Església
professada personalment per cada creient, sobretot en el
moment del baptisme. “Creiem”: és la fe de l’Església
confessada pels bisbes reunits en Concili o, més
generalment, per l’assemblea litúrgica dels creients. “Crec”:
és també l’Església, Mare nostra, que respon a Déu amb la
seva fe i ens ensenya a dir: “Jo crec”, “Nosaltres
creiem”.»17
Com es pot veure, el coneixement dels continguts de la fe
és essencial per a donar l’assentiment propi, és a dir, per a
adherir-se plenament amb la intel·ligència i la voluntat al
que proposa l’Església. El coneixement de la fe introdueix
en la totalitat del misteri salvador revelat per Déu.
L’assentiment que es presta implica per tant que, quan es creu, s’accepta lliurement tot el
misteri de la fe, ja que qui garanteix la seva veritat és Déu mateix que es revela i fa conèixer
el seu misteri d’amor.18
Per altra part, no podem oblidar que algunes persones del nostre context cultural, encara
que no reconeixen en ells el do de la fe, cerquen amb sinceritat el sentit últim i la veritat
definitiva de la seva existència i del món. Aquesta recerca és un autèntic «preàmbul» de la
fe, perquè porta les persones pel camí que condueix al misteri de Déu. La mateixa raó de
l’home, en efecte, porta inscrita l’exigència d’«allò que val i roman sempre».19 Aquesta
exigència constitueix una invitació permanent, inscrita indeleblement en el cor humà, a

17
18
19

Catecisme de l’Església catòlica, 167.
Cf. Conc. Ecum. Vat. I, Const. dogm. Dei Filius, sobre la fe catòlica, cap. III: DS 3008-3009; Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. Dei
Verbum, sobre la revelació divina, 5.
Discurs al Collège des Bernardins, París (12 setembre 2008): AAS 100 (2008), 722.

8

posar-se en camí per trobar aquell que no cercaríem si no hagués ja vingut. 20 La fe ens invita
i ens obre totalment a aquest encontre.
11. Per a accedir a un coneixement sistemàtic del contingut de la fe, es pot trobar en el
Catecisme de l’Església catòlica un subsidi preciós i indispensable. És un dels fruits més
importants del Concili Vaticà II. En la constitució apostòlica Fidei depositum, signada
precisament en complir-se el trentè aniversari de l’obertura del concili Vaticà II, el beat Joan
Pau II escrivia: «Aquest Catecisme aportarà una contribució molt important a l’obra de
renovació de tota la vida eclesial […]. El reconec com un instrument vàlid i autoritzat al servei
de la comunió eclesial i com una norma segura per a l’ensenyament de la fe.» 21
Precisament en aquest horitzó, l’Any de la fe haurà d’expressar un compromís unànime per
a redescobrir i estudiar els continguts fonamentals de la fe, sintetitzats sistemàticament i
orgànicament en el Catecisme de l’Església catòlica. En efecte, en ell es posa de manifest la
riquesa de l’ensenyament que l’Església ha rebut, custodiat i ofert en els seus dos mil anys
d’història. Des de la Sagrada Escriptura als Pares de l’Església, dels mestres de teologia als
sants de tots els segles, el Catecisme ofereix una memòria permanent de les diferents
maneres com l’Església ha meditat sobre la fe i ha progressat en la doctrina, per donar
certesa als creients en la seva vida de fe.
En la seva mateixa estructura, el Catecisme de l’Església
catòlica presenta el desenvolupament de la fe fins abordar
els grans temes de la vida quotidiana. A través de les
seves pàgines es descobreix que tot el que es presenta
no és una teoria, sinó la trobada amb una Persona que viu
a l’Església. A la professió de fe, de fet, segueix
l’explicació de la vida sacramental, en la qual Crist és
present i actua, i continua la construcció de la seva
Església. Sense la litúrgia i els sagraments, la professió
de fe no tindria eficàcia, perquè no tindria la gràcia que
sosté el testimoni dels cristians. De la mateixa manera,
l’ensenyament del Catecisme sobre la vida moral
adquireix sentit ple quan es posa en relació amb la fe, la
litúrgia i la pregària.
12. Així, doncs, el Catecisme de l’Església catòlica podrà
ser en aquest Any un veritable instrument de suport a la
fe, especialment per als qui es preocupen per la formació
dels cristians, tan important en el nostre context cultural.
Per a això, he invitat la Congregació per a la Doctrina de
la Fe a redactar una Nota, d’acord amb els Dicasteris
competents de la Santa Seu, en què s’ofereixi a l’Església
i als creients algunes indicacions per a viure aquest Any de la fe de la manera més eficaç i
apropiada, ajudant-los a creure i a evangelitzar.
En efecte, la fe està sotmesa més que no pas en el passat a una sèrie d’interrogants que
provenen d’un canvi de mentalitat que, sobretot avui, redueix l’àmbit de les certeses
racionals als dels èxits científics i tecnològics. Però l’Església mai no ha tingut por de mostrar
com entre la fe i la ciència vertadera no pot haver-hi cap conflicte, perquè ambdues, encara
que per camins diferents, tendeixen a la veritat.22
20
21
22

Cf. Agustí d’Hipona, Confessions, XIII, 1.
Joan Pau II, Const. ap. Fidei depositum (11 octubre 1992):AAS 86 (1994), 115 i 117.
Cf. Id., Carta enc. Fides et ratio (14 setembre 1998) 34.106: AAS 91 (1999), 31-32. 86-87.
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13. Al llarg d’aquest Any serà decisiu tornar a recórrer la història de la nostra fe, que
contempla el misteri insondable de la confluència de la santedat i el pecat. Mentre la primera
posa en relleu la gran contribució que els homes i les dones han fet per al creixement i
desenvolupament de les comunitats a través del testimoniatge de la seva vida, el segon ha
de suscitar en cadascú un acte de conversió sincer i constant, a fi d’experimentar la
misericòrdia del Pare que surt a l’encontre de tots.
Durant aquest temps, tindrem la mirada fixa en Jesucrist, «el capdavanter de la fe i el qui la
porta a la plenitud» (He 12,2): en ell troben el compliment tots els afanys i els anhels del cor
humà. L’alegria de l’amor, la resposta al drama del sofriment i el dolor, la força del perdó
davant l’ofensa rebuda i la victòria de la vida davant el buit de la mort, tot té el compliment en
el misteri de la seva Encarnació, del seu fer-se home, del seu compartir amb nosaltres la
debilitat humana per transformar-la amb el poder de la seva resurrecció. En ell, mort i
ressuscitat per la nostra Salvació, s’il·luminen plenament els exemples de fe que han marcat
els últims dos mil anys de la nostra història de Salvació.
Per la fe, Maria va acollir la paraula de
l’Àngel i va creure en l’anunci que seria
la Mare de Déu en obediència del seu
lliurament (cf. Lc 1,38). En la visita a
Isabel va entonar el seu càntic de
lloança
a
l’Omnipotent
per
les
meravelles que fa en els qui
s’encomanen a ell (cf. Lc 1,46-55). Amb
goig i tremolor va infantar el seu fill únic,
mantenint intacta la virginitat (cf. Lc 2,67). Confiada en el seu espòs Josep, va
portar Jesús a Egipte per salvar-lo de la
persecució d’Herodes (cf. Mt 2,13-15).
Amb la mateixa fe va seguir el Senyor
en la seva predicació i va romandre amb
ell fins al Calvari (cf. Jn 19,25-27). Amb
fe, Maria va assaborir els fruits de la
resurrecció de Jesús i, guardant tots els
records en el seu cor (cf. Lc 2,19.51),
els va transmetre als Dotze, reunits amb
ella al Cenacle per a rebre l’Esperit Sant (cf. Ac 1,14; 2,1-4).
Per la fe, els Apòstols ho van deixar tot per seguir el Mestre (cf. Mt 10,28). Van creure en les
paraules amb què anunciava el regne de Déu, que està present i es realitza en la seva
persona (cf. Lc 11,20). Van viure en comunió de vida amb Jesús, que els instruïa amb els
seus ensenyaments, deixant-los una nova regla de vida per la qual serien reconeguts com
els seus deixebles després de la seva mort (cf. Jn 13,34-35). Per la fe, van anar per tot el
món, seguint el manament de portar l’evangeli a tota criatura (cf. Mc 16,15) i sense cap
temor van anunciar a tothom l’alegria de la resurrecció, de la qual van ser testimonis fidels.
Per la fe, els deixebles van formar la primera comunitat reunida entorn de l’ensenyament
dels Apòstols, la pregària i la celebració de l’eucaristia, posant en comú tots els seus béns
per a atendre les necessitats dels germans (cf. Ac 2,42-47).
Per la fe, els màrtirs van entregar la seva vida com a testimoniatge de la veritat de l’evangeli,
que els havia transformat i fet capaços d’arribar fins al do més gran de l’amor amb el perdó
dels seus perseguidors.
Per la fe, homes i dones han consagrat la seva vida a Crist, deixant-ho tot per a viure en la
senzillesa evangèlica l’obediència, la pobresa i la castedat, signes concrets de l’espera del
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Senyor que ja arriba. Per la fe, molts cristians han promogut accions en favor de la justícia,
per a fer concreta la paraula del Senyor, que ha vingut a proclamar l’alliberament dels
oprimits i un any de gràcia per a tothom (cf. Lc 4,18-19).
Per la fe, homes i dones de tota edat, els noms dels quals estan escrits en el llibre de la vida
(cf. Ap 7,9; 13,8), han confessat al llarg dels segles la bellesa de seguir el Senyor Jesús allí
on se’ls cridava a donar testimoniatge del seu ser cristians: a la família, a la feina, en la vida
pública i en l’exercici dels carismes i ministeris que els confiaven.
També nosaltres vivim per la fe: per al reconeixement viu del Senyor Jesús, present en les
nostres vides i en la història.
14. L’Any de la fe serà també una
bona oportunitat per a intensificar el
testimoniatge de la caritat. Sant Pau
ens recorda: «Ara, doncs, es
mantenen la fe, l’esperança i l’amor,
tots tres; però l’amor és el més
gran» (1Co 13,13). Amb paraules
encara
més
fortes
—que
sempre
afecten
els
cristians—, l’apòstol Jaume diu: «De
què servirà, germans meus, que
algú digui que té fe si no ho
demostra amb les obres? ¿Pot
salvar-lo, potser, aquesta fe? Si un
germà o una germana no tenen
vestits i els falta l’aliment de cada
dia, i algú de vosaltres els diu:
“Aneu-vos-en en pau, abrigueu-vos bé i alimenteu-vos”, però no els dóna allò que el seu cos
necessita, de què serviran aquestes paraules? Així passa també amb la fe: si no es
demostra amb les obres, la fe tota sola és morta. Potser algú replicarà: “Tu tens fe i jo tinc
obres; mostra’m, sense les obres, que tens fe, i jo, amb les obres, et mostraré la meva fe”»
(Jm 2,14-18).
La fe sense l’amor no dóna fruit, i l’amor sense fe seria un sentiment constantment a mercè
del dubte. La fe i l’amor es necessiten mútuament, de manera que l’una permet a l’altre
continuar el seu camí. En efecte, molts cristians dediquen les seves vides amb amor a qui
està sol, marginat o exclòs, com el primer a qui cal atendre i el més important a qui cal
socórrer, perquè precisament en ell es reflecteix el rostre mateix de Crist. Gràcies a la fe
podem reconèixer en els qui demanen el nostre amor el rostre del Senyor ressuscitat. «Tot
allò que fèieu a un d’aquests germans meus més petits, m’ho fèieu a mi» (Mt 25,40):
aquestes paraules seves són un advertiment que no s’ha d’oblidar, i una invitació perenne a
tornar aquest amor amb què ell té cura de nosaltres. És la fe allò que ens permet reconèixer
Crist, i és el seu amor mateix allò que impulsa a socórrer-lo cada cop que es fa el nostre
proïsme en el camí de la vida. Sostinguts per la fe, mirem amb esperança el nostre
compromís en el món, esperant «un cel nou i una terra nova, on regnarà la justícia» (2Pe
3,13; cf. Ap 21,1).
15. Arribats els seus últims dies, l’apòstol Pau va demanar al deixeble Timoteu que «cerqués
la fe» (cf. 2Tm 2,22) amb la mateixa constància que quan era nen (cf. 2Tm 3,15). Escoltem
aquesta invitació com adreçada a cadascun de nosaltres, perquè ningú no es torni peresós
en la fe. Ella és la companya de vida que ens permet distingir amb ulls sempre nous les
meravelles que Déu fa per nosaltres. Intentant percebre els signes dels temps en la història
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actual, ens compromet a cadascú a convertir-nos en un signe viu de la presència de Crist
ressuscitat en el món. Allò que el món necessita avui de manera especial és el testimoniatge
creïble dels qui, il·luminats en la ment i el cor per la Paraula del Senyor, són capaços d’obrir
el cor i la ment de molts al desig de Déu i de la vida veritable, aquella que no té fi.
Que «la paraula del Senyor es difongui i sigui glorificada» (2Te 3,1): que aquest Any de la fe
faci cada cop més forta la relació amb Crist, el Senyor, perquè només en ell tenim la certesa
per a mirar el futur i la garantia d’un amor autèntic i durador. Les paraules de l’apòstol Pere
projecten un últim raig de llum sobre la fe: «Tot això us dóna una gran alegria, ni que ara
necessàriament us hagin d’entristir per poc temps proves de tota mena; perquè si l’or, que es
fa malbé, és provat al foc, la vostra fe, molt més preciosa que l’or, també ha de ser provada, i
així es farà mereixedora de lloança, glòria i honor el dia que Jesucrist es revelarà. Vosaltres
l’estimeu encara que no l’heu vist, i ara, sense veure’l, creieu en ell. I teniu una alegria tan
gloriosa que no hi ha paraules per a expressar-la, ja que heu assolit el terme de la fe: la
vostra salvació» (1Pe 1,6-9). La vida dels cristians coneix l’experiència de l’alegria i el
sofriment. Quants sants han experimentat la soledat. Quants creients són provats també en
els nostres dies pel silenci de Déu, quan voldrien escoltar la seva veu consoladora. Les
proves de la vida, alhora que permeten comprendre el misteri de la Creu i participar en els
sofriments de Crist (cf. Col 1,24), són preludi de l’alegria i l’esperança a què condueix la fe:
«Quan sóc feble és quan sóc realment fort» (2Co 12,10). Nosaltres creiem amb certesa
ferma que el Senyor Jesús ha vençut el mal i la mort. Amb aquesta confiança segura ens
encomanem a ell: present entre nosaltres, venç el poder del maligne (cf. Lc 11,20), i
l’Església, comunitat visible de la seva misericòrdia, roman en ell com a signe de la
reconciliació definitiva amb el Pare.
Confiem a la Mare de Déu, proclamada «feliç perquè ha cregut» (Lc 1,45), aquest temps de
gràcia.
Donat a Roma, al costat de Sant Pere, l’11 d’octubre de l’any 2011, setè del meu Pontificat.
Benedictus pp XVI

Els religiosos creen una nova empresa de venda de productes ecològics
(M. Victòria Molins, 2.7.2012)
S’acaba de crear un nova una
empresa d’inserció laboral per a
poder fer front al problema de
l’atur
i la
situació
dels
immigrants atesos a Benallar,
una obra social promoguda per
diversos ordes religiosos.
Verdallar és el nom de la nova
empresa d’inserció, sense ànim
de lucre, creada per la Fundació
Benallar per atendre els sectors
més desfavorits de la societat i
amb una visió ecològica de la
vida i del treball. La seva
activitat és comercialitzar i distribuir productes d’alimentació ecològics.
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La Fundació Benallar -l’entitat que promou Verdallar, SL- celebra el seu 10è aniversari amb
la creació d’aquesta empresa, amb la qual es vol donar una resposta a la crisi econòmica.
La missió de la Fundació Benallar és la convivència en igualtat. Va néixer l’octubre del 2002,
com un projecte d’acollida i atenció a la població immigrada. És el segon dels projectes
socials de l’Associació Cintra, que està formada per 39 congregacions religioses de
Catalunya i es dedica, des de 1996, a promoure la justícia social entre els sectors més
marginats de la societat.
El 20 de juny es va presentar aquesta nova iniciativa a Ciutat Vella de Barcelona. Després
d’una salutació de la teresiana Anna Royo, directora de Benallar i del nou projecte
d’empresa, es va presentar un curtmetratge o espot publicitari sobre el projecte. Royo va
explicar l’origen i la motivació que els han portat a fer un pas que molts titllaran d’utòpic en
un moment de crisi com l’actual. Però la seva paraula convincent va deixar clar que les
utopies, quan es comparteixen amb aquells que creuen que un món millor és possible,
arriben a fer-se realitat.
La seva explicació va deixar molt clar quin és el doble objectiu d’aquesta nova empresa.
D’una banda, reinserir sociolaboralment persones que estan en risc d’exclusió social a causa
de la crisi econòmica. I, alhora, promocionar i estendre l’ecodesenvolupament, l’ecologia,
l’economia social i les energies netes com una forma de vida i de treball.
La tasca a desenvolupar és la venda de productes d’alimentació ecològics i la distribució
d’aquests productes a domicili. La part més tècnica de l’empresa i el seu desenvolupament
la va presentar Edgar Gil, coordinador general, que, tot seguint la pàgina web, ens va posar
al corrent dels productes, venda, ofertes, demandes per Internet, pagaments... i les
explicacions necessàries sobre el tema de les “cistelles” dels productes ecològics portats a
domicili.
Després de l’acte, en una sala contigua, col·laboradors de Benallar amb les samarretes de
l’empresa van obsequiar tots els participants amb un lot de productes ecològics de l’hort que
treballen immigrants subsaharians de Benallar i d’altres productors ecològis. Amb un aperitiu
a la terrassa de l’edifici es va concloure l’acte.

“Avui, germans de La Salle i seglars ens sentim coresponsables”
(La Salle, 1.7.2012) Amb motiu de la
inauguració oficial de la Universitat
Oberta La Salle (UOLS), el germà Álvaro
Rodríguez, Superior General de l’Institut,
de pas per Barcelona, va ser acollit a la
Casa Provincial i acompanyat del germà
Josep Guiteras, Visitador Auxiliar per La
Salle Catalunya, així com també de
diferents persones del Campus La Salle
Barcelona, responsables de la nova
UOLS. Aquest dijous es va inaugurar a
La Massana la primera universitat oberta
d’Andorra, en un acte en què també hi
van assistir l’arquebisbe Joan Enric
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Vivies, copríncep episcopal d’Andorra; Roser Suñé, ministra d’educació i joventut, i Lluís
Vicent, rector promotor de la universitat.
Aprofitant el pas del germà Álvaro Rodríguez per Barcelona, Catalunya Cristiana va voler ferli una entrevista en què també hi va participar el rector de la UOLS Lluís Vicent i que es
publicarà durant les properes setmanes.
El germà Superior General va començar la seva conversa destacant “els nostres orígens, la
nostra missió”, que La Salle va centrar en l’educació primària dels infants de la classe
popular i que, amb el pas del temps, es va anar ampliant a l’educació secundària i als
estudis superiors. Assegurà que la UOLS “és una evolució de la universitat clàssica, ja que
s’adapta a un context actual marcat per les noves tecnologies, la comunicació i la
globalització. Pretenem obrir una porta a aquelles persones que, pels motius que sigui, no
han pogut accedir a la universitat”. Amb tot, el germà Álvaro Rodríguez va recordar també
que cal trobar l’equilibri entre aquesta adaptació al món d’avui i la part humana i cristiana del
tarannà educatiu de La Salle. “Cal acompanyar la persona i fer-ho amb una gran sensibilitat.
A La Salle parlem de ‘família’, de ‘germà’, de ‘fraternitat’, de ‘Família Lasal·liana’. Cal
acompanyar la persona, tot acompanyant el grup”.
També va fer una reflexió sobre el moment en què es troba l’Institut i la missió educativa
lasal·liana. “Hem passat de l’escola dels germans de La Salle a l’escola lasal·liana. Avui,
germans i seglars ens sentim coresponsables de la missió i, més que mai, avui tenim més
alumnes i més seglars compromesos”, explicava al periodista de Catalunya Cristiana el
germà Álvaro Rodríguez, Superior General de l’Institut.

Inaugurada la nova il·luminació del Tibidabo
(Salesians, 1.7.2012)
El temple del Tibidabo ja té nova
il·luminació. Aquesta
setmana ha
estrenat 160 focus que fan servir
il·luminació LED i bombetes de sodi.
La impulsora d'aquest canvi ha
estat l'Associació
d'Amics
del
Tibidabo (ADATT), que considerava
que la il·luminació que hi havia no
feia justícia al temple i consumia
massa energia.
Amb la nova il·luminació, s’estalvia
prop d’un 50% d’electricitat. Els
diners necessaris per instal·lar els
nous focus provenen de donacions. El cost total del projecte ha estat de 218.000 euros.
A la inauguració, celebrada aquest dijous, hi van assistir l’alcalde de Barcelona, Xavier Trias,
el rector del Temple del Tibidabo, el salesià Oriol Oliveras, i el secretari de l’ADATT, José
María Flores.
Oliveras va destacar que “tenim la confiança que aquest “far lluminós” del Temple del
Tibidabo sigui un símbol d’esperança per a tots els ciutadans de Barcelona i del nostre país,
en aquests moments de dificultats econòmiques. I desitgem que, des del govern de la ciutat
de Barcelona, pugui impulsar mesures per tal d’afavorir els col·lectius més vulnerables”.
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D’altra banda, Trias va explicar que el Tibidabo és una realitat “gràcies a la força de la gent” i
va emfatitzar sobre la importància de la tradició cristiana de la nostra societat.

Atri dels Gentils en re menor
L’Atri dels Gentils, celebrat recentment a Barcelona, ha obtingut èxit i ressò. La seva funció
ha estat llançar ponts de diàleg i intercanvi entre creients i agnòstics, enfortir espais comuns,
facilitar una aproximació respectuosa sense prejudicis, posar-se en la mateixa cordada en
busca de la veritat. Segons com es miri, pot semblar un foc d’artifici. Vistós, però sense
continuïtat. Un acte atractiu, però fugaç.
Crec que ha valgut la pena per tres raons. Primera, la necessitat imperiosa de trobar un
espai comú, l’atri, per dialogar amb respecte i obertura mútua sobre les creences i les
postures enfront de les mateixes. Segona, convertir
aquest objectiu en paradigma social de tolerància
sense renúncies a la identitat i amb un horitzó sempre
imprevist. Tercera,
traçar
pautes
per
repetir
l’experiència quotidiana en àmbits més reduïts i
allunyats dels focus mediàtics.
Per tots aquests motius, perquè l’Atri dels Gentils no
quedi reduït a les hemeroteques, vull ressaltar que la
proposta continua en el que anomeno l’Atri dels
Gentils en re menor. Què vull dir amb aquesta
expressió? Per exemple, les institucions educatives, hospitalàries i assistencials, vinculades
a l’Església, realitzen des de fa molt temps l’esperit de l’Atri. Els centres catòlics acullen a les
seves aules alumnes, família i professors de tota procedència, amb les seves creences no
sempre d’acord amb el caràcter propi del centre. D’una manera o altra, el diàleg i el respecte
imperen en les relacions quan s’aborden temes que es refereixen a creences religioses. Les
mateixes realitats s’adverteixen en els ambients hospitalaris, potser aguditzats perquè
davant la perspectiva de la mort les qüestions últimes adquireixen més rellevància. Càritas,
com a expressió eclesial d’obres de promoció i assistència, atén els destinataris en funció de
les seves necessitats i no en funció de les seves creences, com passa en la immensa
majoria de les institucions d’Església. Tots aquests àmbits i molts altres, allunyats dels focus
mediàtics, representen els nous atris en re menor.
Moltes persones, que actuen al capdavant d’aquestes institucions o que les impulsen amb
dedicació i professionalitat, estan mogudes per la fe i pel compromís social basat en l’amor.
La prioritat de l’atenció a la persona concreta pot relegar a un segon pla el diàleg sobre les
qüestions religioses. No s’ha d’instrumentalitzar la relació per convertir-la en un mitjà per
anunciar la fe, però tampoc s’ha de silenciar la fe per injectar asèpsia en l’intercanvi. Es
tracta d’una línia fronterera, que convé cuidar per no quedar-se curt ni passar-se de la ratlla.
És difícil de portar a terme, però és important. Exigeix, com a mínim, dues condicions:
«Saber donar una resposta a tothom qui us demani raó de la vostra esperança», com
s’afirma a 1 Pe 3,15 (és a dir, elaborar un discurs sobre la racionalitat de la fe) i donar
testimoni de Jesucrist («sereu testimonis meus a Jerusalem, a tot Judea, a Samaria i fins a
l’extrem de la terra» (Ac 1,8). La temptació del cristianisme actual, especialment a Europa,
consisteix a tancar-se a la sagristia, convertir-se en una inquietud domèstica, reduir-se a un
tema personal. Els vents contraris bufen amb força i no n’hi ha prou d’arrecerar-se de les
tempestes. La prudència no ha de limitar el coratge. Diàleg i testimoni no són dos
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ingredients de museu, sinó dues actituds bàsiques per viure a fons la fe i l’amor
cristians. El testimoni pot tenir moments de silenci, però mai de covardia. N’hi ha prou de dir
tot el que «has vist i sentit».
Lluís Serra

“L'orgue de Montserrat funciona vuit hores al dia”
JORDI-AGUSTÍ PIQUÉ ORGANISTA I MONJO
Organista i monjo dirigeix el ‘II Festival Internacional Orgue de Montserrat' que, des d'avui
fins al setembre, portarà a l'abadia benedictina intèrprets de renom que toquen un instrument
proper cada cop més desconegut.
MIREIA ROURERA - El Punt Avui. Edició
Nacional 30-06-2012 Pàgina 56
juanma ramos

Un festival d'orgue avui és una bona
notícia?
I tant, i encara més un festival
internacional amb primeres figures com
les que portem a Montserrat. El festival
està garantit vuit anys més i això és
important en aquesta època de crisi econòmica i cultural. Per aixecar-nos ens hem de nodrir
de cultura!
L'orgue va lligat a l'Església?
La música sempre ha estat present en la religió i és imprescindible en la litúrgia, ajuda a
arribar al fons de la gent. Abans del Concili la música ocupava un lloc més preeminent en la
litúrgia. Ara el gregorià i l'orgue han quedat sobrepassats per altres músiques, que no
sempre són de qualitat.
Quines misses es fan amb orgue?
Ara, a Montserrat, moltes. Des de fa un any tenim un orgue excepcional que aixeca
l'admiració de tothom i el fem servir molt. Entre misses, assajos, gravacions i concerts
funciona vuit hores al dia... com a mínim.
Quan es va deixar de tocar?
En aquest país fa cent anys es cremaven els orgues. L'any 1936 ho va canviar tot i, des
d'aleshores, la música d'orgue no s'ha recuperat, tot i tenir grans orgues, grans organistes i
grans compositors.
Els coneixem poc...
En aquest país, on un tipus de laïcitat ha abanderat l'allunyament de la cultura religiosa,
sense tenir en compte que és cultura, i se n'ha vantat, l'orgue ha passat a ser un instrument
oblidat, igual que els organistes. A França els organistes de les esglésies i catedrals els
paguen els ajuntaments. Cap organista és sospitós de voler inculcar la religió als oients.
Aquí les coses van diferent: si un jove estudia per organista, ho té difícil.
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I?
És un peix que es mossega la cua perquè, alhora, fins que no hi hagi organistes amb placa a
les esglésies els orgues no es recuperaran.
Quina és la situació dels orgues catalans?
Tenim orgues als quals ningú fa cas, com el del Palau Nacional, però en canvi alguns altres
s'estan recuperant, com ara el del Palau Güell, el de Poblet i el de la catedral de Tarragona.
Tenim els del Palau de la Música, la Sagrada Família i el santuari del Miracle, que sona igual
que en el segle XVI.
Com és el de Montserrat?
És un orgue admirable, que Blancafort va construir com s'havien construït a Catalunya
sempre. Afegeix valor a la litúrgia i l'Escolania té l'acompanyament que mereix. Cadascun
dels seus 4.200 tubs l'ha apadrinat una persona o institució, i el volen tocar músics d'arreu.
I els de Montserrat?
Aquest any hem fet tres enregistraments: un l'he fet jo mateix amb una monja coreana –
després vas pel món i trobes els nostres discos...–. La gent no sap que tenim un arxiu dels
nostres mestres increïble, però l'any que ve els començarem a donar a conèixer.

La Compañía de María celebra su Capítulo General
En Roma, del 3 al 22 de julio
ROMA,
viernes
29
junio
2012
(ZENIT.org).- Los capitulares de la
Compañía de María (Marianistas)
llegarán pronto a Roma desde veinte
países para participar en el 34 Capítulo
General de la congregación.
El Capítulo se reunirá en la Curia
General en Via Latina, del 3 al 22 de
julio. El grupo está formado por 23
religiosos sacerdotes y 17 religiosos
laicos. Diez de estos delegados son
miembros de derecho en virtud de los
cargos que ocupan, mientras que los
demás fueron elegidos por sus
respectivas unidades locales.
El trabajo del Capítulo General será fijar direcciones para la vida y el apostolado futuros de
la Compañía de María en la Iglesia.
El proceso incluye las elecciones del Superior General y de los otros tres miembros del
Consejo General (los Asistentes Generales de Vida Religiosa, Educación y Asuntos
Temporales).
Además, los capitulares centrarán su atención sobre diversos temas específicos, tales como:
el desarrollo de la misión de la Compañía de María desde la perspectiva de una comunidad
global; el fortalecimiento de la composición mixta (religiosos sacerdotes y religiosos laicos
que viven y trabajan juntos en fraternidad e igualdad en beneficio de la misión), tradición
muy preciada en la Compañía; y las implicaciones prácticas de la realidad demográfica de la
Compañía.
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En preparación para el Capítulo General, se ha redactado un Instrumentum Laboris para uso
durante
las
deliberaciones
del
Capítulo
y
posible
publicación
posterior.
La Compañía de María (Marianistas) está formada por 1.200 miembros presentes en 38
países en Europa, América, Asia, África y Oceanía.
Fue fundada en Burdeos, Francia, en 1817 por el beato Guillermo José Chaminade.
Las obras principales de la Compañía incluyen la educación, el apostolado parroquial,
publicaciones y obras de alcance religioso y social. El Capítulo General de este año ocurre
dentro de un marco de tres efemérides importantes: el 50 aniversario de la apertura del
Concilio Vaticano II, la celebración del 250 aniversario del nacimiento del padre Guillermo
José Chaminade, el Fundador (1761-2011), y el bicentenario de la fundación de la
Compañía de María (1817-2017).
Durante el transcurso del 34 Capítulo General, todas las comunidades del Instituto estarán
unidas espiritualmente en oración con sus hermanos en Roma. Cada día del Capítulo habrá
comunidades específicas haciendo oración especial por el Capítulo; alrededor del mundo,
cada comunidad escogerá al menos un día para este fin.
Así mismo, todas las ramas la Familia Marianista estarán relacionadas con los trabajos del
Capítulo. Las Hijas de María Inmaculada (FMI, hermanas marianistas) tendrán su Capítulo
General en Roma del 16 de julio al 5 de agosto. Habrá oportunidad para que los dos
Capítulos se reúnan e intercambien. Además, varios representantes de las Comunidades
Laicas Marianistas y de la Alianza Marial estarán presentes en determinados momentos en
los Capítulos Generales de la Compañía de María y de las Hijas de María Inmaculada.

Missioneres Immaculada Concepció
XXIII Capítol General: 14-27 juliol a Pozuelo de Alarcón
Al llarg de l’Etapa precapitular ens hem
acompanyat del passatge de l’Evangeli de Lc
24,13-35.
Hem portat un procés de preparació intensiu,
il·lusionat i confiat en el que el Senyor ens ha
sortit a l’encontre en el tombant del dia a dia.
Personalment, comunitàriament i provincialment
hem:
Aprofundit en l’experiència de deixebles de
Jesús, en la nostra identitat mariana i missionera.
Pregat la vida i ens hem deixat il·luminar per la
Paraula.
Proposat camins de millora i de revitalització en
tots els aspectes de la nostra vida i missió.
Els objectius del Capítol són els següents:
Aprofundir en l’experiència de deixebles de
Jesús i en la nostra identitat mariana i
missionera.
Discernir camins de millora i revitalització
en aquest canvi d’època.
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Elegir la Superiora General i el seu Consell
(CC. 116 y 117) que animen el pròxim
sexenni.
El Capítol és un moment especial de gràcia i de
renovació per a l’Institut. Hem de deixar que Déu ens
faci oients fidels de la Paraula, dones deixebles que,
com Maria, es deixen interpel·lar per ella, per la
realitat, i es comprometen a gestar vida nova al
nostre món.”
http://www.youtube.com/watch?v=VMDb9M5unH4&feature=youtu.be

URC-CEVRE: calendari d’activitats corresponent al curs 2012-2013
Calendari elaborat per la Junta Directiva de l’URC en la seva sessió de 25 de juny. S’hi
podran incorporar posteriorment les dates compartides amb les delegacions episcopals de
vida consagrada.
Versió

12 juliol

2012

Calendari provisional

SETEMBRE

12
17
25

dc.
dl.
dt.

1

dl.
dl.
dt.
dl.
dc.
dc.
dl.
dc.
ds.
dt.
ds.

Junta Directiva URC 16.00 / Xarxa Àfrica-Europa · Trobada a la seu de l'URC
Trobada de mestres de novicis i responsables de formació
Junta Directiva ampliada URC 16.00-19.00

OCTUBRE
2
8
10
10
15
17
20
23
27

Vocalia de Pastoral Juvenil i Vocacional
CEVRE: comença el curs sistemàtic de formació inicial - primer trimestre
Junta Directiva URC 16.00
Grup Anawim: reunió de superiores majors
Delegats Episcopals de Vida Consagrada. Barcelona
Xarxa Àfrica-Europa · Trobada a la seu de l'URC
CEVRE: inauguració del curs sistemàtic de formació inicial
67 Assemblea general de l'URC
URC-CEVRE: Jornada de formació permanent
SIRBIR (Secretariat Interdiocesà de Relacions Bisbes i Religiosos)
Jornada d'Entitats Socials d'Església

NOVEMBRE
10
13-15
14
20
21
22
24

ds.
dt.
dc.
dt.
dc.
dj
ds.

Reunió de religioses i Religiosos en barris obrers i populars
Assemblea general de CONFER
Xarxa Àfrica-Europa · Trobada a la seu de l'URC
Junta Directiva URC 16.00
Reunió d'Abats i Provincials (RAP)
Assemblea general de l’Associació Cintra
URC-CEVRE: Jornada de formació permanent
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DESEMBRE
2
12
15
17
18

dg.
dc.
ds.
dl.
dt.

2013
8
9
14
21
30

Primer diumenge d'Advent
Xarxa Àfrica-Europa · Trobada a la seu de l'URC
CEVRE: trobada d'Advent
CEVRE: fi de classes de formació inicial - primer trimestre
Junta Directiva URC 11.00

GENER
dt.
dc.
dl.
dl.
dc.

Junta Directiva URC 16.00
Xarxa Àfrica-Europa · Trobada a la seu de l'URC
CEVRE: comença el segon trimestre de classes de formació inicial
Trobada de mestres de novicis i responsables de formació
SIRBIR (Secretariat Interdiocesà de Relacions Bisbes i Religiosos)

FEBRER
2
5
9
11
13
13
13

ds.
dt.
ds.
dl.
dc.
dc.
dc.

Jornada Mundial de la Vida Consagrada
Junta Directiva URC 16.00
URC-CEVRE: Jornada de formació permanent
Grup Anawim: reunió de superiores majors
Quaresma: dimecres de cendra
Delegats Episcopals de Vida Consagrada. Barcelona.
Xarxa Àfrica-Europa · Trobada a la seu de l'URC

MARÇ
5
13
13
16
18

dt.
dc.
dc.
ds.
dl.

Junta Directiva URC 16.00
68 Assemblea general de l'URC
Xarxa Àfrica-Europa · Trobada a la seu de l'URC
Formació inicial: Trobada de Quaresma
CEVRE: fi de classes de formació inicial - segon trimestre

ABRIL
2
6
10
17
20
27

dt.
ds.
dc.
dc.
ds.
ds.

Junta Directiva URC 16.00
URC: Fòrum URC
Xarxa Àfrica-Europa · Trobada a la seu de l'URC
SIRBIR (Secretariat Interdiocesà de Relacions Bisbes i Religiosos)
URC-CEVRE: Jornada de formació permanent
CONFER: reunió de regionals i diocesanes

MAIG
6
7
8
26
29-30

dl.
dt.
dc.
dg.
dc.-dj.

Trobada de mestres de novicis i responsables de formació
Junta Directiva URC 16.00
Xarxa Àfrica-Europa · Trobada a la seu de l'URC
Jornada Pro Orantibus
Delegats Episcopals de Vida Consagrada. Tarragona.

JUNY
4
12
15
17

dt.
dc.
ds.
dl.

Junta Directiva URC 11.00
Xarxa Àfrica-Europa · Trobada a la seu de l'URC
CEVRE: sortida fi de curs
CEVRE: fi de classes de formació inicial - tercer trimestre
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JULIOL
Exercicis espirituals de l'URC - Montserrat (dates sense determinar)

AGOST
Exercicis espirituals de l'URC - Montserrat (dates sense determinar)

Monestir de Sant Pere de les Puel·les:
Dues ofertes formatives
Sobre el sentit de la vida
Laia de Ahumada
“Si yo no soy por mí, ¿quién lo será?
Si soy sólo para mí, ¿qué soy?
Si no ahora, ¿cuándo?”
(Talmud)
La pregunta sobre el sentit de la vida ens l’hem formulada
d’ençà que l’home i la dona tenim consciència de la nostra
finitud, però massa sovint hem buscat respostes fora de
nosaltres mateixos: la religió, la moral, les ideologies. Saber qui sóc i identificar el meu desig
profund és el punt de partida per trobar el sentit de la pròpia vida.
Us proposo una sessió per reflexionar sobre aquest tema, amb la intenció de fer-ne més si
ens interessa i volem seguir-hi aprofundint. (Per a persones entre 30 i 40 anys, aprox.)
La primera sessió serà el 7 de juliol
1. La vida només té un sentit: aquell que jo li vull donar.
2. Límits i possibilitats.
3. Qui sóc jo i quin és el meu desig profund.
Des de les 10.30 h fins a les 19 h.
Lloc: Hostatgeria de Sant Pere de les Puelles, c/ Dolors Monserdà, 31,
Per a inscripcions: truqueu a la Laia 696 202 213
10.30 h a 11 h Meditació
11 h a 13.30 h Sessió
14 h Dinar
16 h a 18 h Sessió
18.30 h a 19 h Meditació
Les danses contemplatives
El Monestir de Sant Pere de les Puel·les anuncia per al proper mes de setembre un
curs de danses contemplatives.
“Iniciació 28, 29 i 30 de setembre, 2012. Continguts del curs:
Les danses contemplatives són danses senzilles, fàcils, sensació de relaxació, de calma
mental, i ens ajuden a entrar en un clima d’oració. Per la seva senzillesa i la seva lentitud,
són un llenguatge accessible a totes les persones que vulguin introduir-se en la
contemplació a través del cos.
L´imparteix Victoria Hernández, llicenciada en Ciències Físiques. Especialista en Mística i
Ciències Humanes. Psicomotricista.
Lloc de realització: Monestir de Sant Pere de les Puel·les, Anglí, 55. 08017 Barcelona.
Allotjament: l’hostatgeria del monestir ofereix la possibilitat d’allotjament i d’àpats als
participants.
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Període d’inscripció: Termini límit: 3 de setembre. La inscripció es realitzarà a través de la
pàgina web, en el formulari d’inscripció: www.culturabenedictines.es + info:
ruah@culturabenedictines.es
Preu: 70 € Matrícula; 32 € Pensió diària completa. 12 € dinar.”

Viure l’estiu des del judici, la reflexió i el silenci al Miracle
La Casa d'Espiritualitat del Miracle, al Solsonès, obre a l'estiu. Una estació que pot semblar
que és temps de dispersió també pot esdevenir temps de judici, de reflexió sobre l'ús que en
fem. Per això, des d'aquest paratge, abocat a la serralada prepirinenca, ofereix, des del seu
inici, fa més de trenta anys, unes tandes setmanals d'exercicis espirituals que anomenen
Temps per a Déu, per distingir-los dels pròpiament ignasians. El seu format és molt simple:
dues conferències diàries sobre el tema que les articula (la recerca de Déu, d'aquest Déu
sempre més gran, el Parenostre o el Regne) seguint l'espiritualitat centrada en la Bíblia, tan
pròpia dels monjos de Montserrat, acompanyats de la participació en la litúrgia del Santuari,
animat per la petita comunitat benedictina del Miracle. Aquesta activitat es podrà seguir del 9
al 15 de juliol, amb el P. Bernabé Dalmau, monjo de Montserrat; i del 17 al 23 de juliol, amb
la Gna. M. del Mar Albajar, monja del Monestir de Sant Benet de Montserrat.
El primer cap de setmana d'agost, els dies 7, 8 i 9, i el darrer d'aquest mateix mes, el 28, 29 i
30, la casa d'Espiritualitat del Miracle (Solsonès) durà a terme el darrer curs del cicle Natura i
Espiritualitat. Aquestes dues sessions s'adrecen a aquelles persones que vulguin
experimentar el valor simbòlic de
les quatre estacions amb relació
al procés interior personal, com
ho diu un dels anunciats del
cicle: “a l'escolta de l'Esperit al
pas de les quatre estacions”.
Amb un altre format, molt més
exigent, sols aconsellable per a
qui està avesat al silenci i la
solitud, la Casa d'Espiritualitat
ofereix, Desert, dejuni i vetlla, la
possibilitat
de
fer
una
experiència
parcialment
anacorètica, en una ermita,
d'alguna manera virtual, seguits pel G. Vicenç Santamaria , monjo de Montserrat. Tindrà lloc
del 31 d'agost a l'11 de setembre.
En un altre àmbit, la Casa continua oferint els seus programes de Natura: ho fa amb el seu
taller d'estiu del curs de les estacions de Natura i Espiritualitat, que permetrà tastar la joia de
la collita que resta en l'aire. Amb algunes condicions, la Casa obre les portes als qui aquells
mateixos dies volen compartir amb els monjos la festa Major del Santuari de la Mare de Déu
del Miracle. Serà del 3 al 5 d'agost.
Finalment, ja a l'inici del nou curs escolar, el darrer cap de setmana de setembre, per quarta
vegada, la Casa ofereix l'encontre Ora et Labora: famílies senceres amb els seus infants i
joves fins a catorze anys poden compartir junts el tresor de la fe en un ambient festiu.
Aquesta darrera activitat de l'estiu al Miracle es podrà seguir els dies 28, 29 i 30 de
setembre.
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El Monestir del Miracle està situat en plena natura a 14 quilòmetres de Solsona. I la Casa
d'Espiritualitat és un edifici annex que funciona per a tota mena de grups com a hostatgeria
del monestir de monjos de Montserrat, que asseguren la vida d'aquest important monument
barroc del Solsonès. Les places per als tallers de la Casa d'Espiritualitat són limitades.
Per a més informació i inscripcions: www.santuarielmiracle.com / 973 48 00 02 /
casespi@santuarielmiracle.com.

Comienza en Nairobi (Kenia)
la 70a Congregación de Procuradores de la Compañía de Jesús
• Se trata de una reunión ordinaria que se convoca cada cuatro años.
• Decidirá si es necesario convocar una nueva Congregación General.
• Es la primera Congregación de Procuradores que se celebra fuera de Europa.

Del 9 al 15 de julio se celebrará en Nairobi (Kenia) la 70ª Congregación de Procuradores de
la Compañía de Jesús. En ella, como es preceptivo, se deliberará sobre la necesidad o no
de convocar una Congregación General y se reflexionará sobre los retos actuales que han
de afrontar los jesuitas. Uno de esos desafíos es África, como lo ratificó la Orden durante su
Congregación General en 2008. Por este motivo, se ha decidido tener el encuentro en Kenia.
El P. General convoca la Congregación de Procuradores (C. P.) cada cuatro años, a contar
desde el fin de la Congregación General. Asisten fundamentalmente los así llamados
Procuradores, jesuitas elegidos por sus respectivas provincias, las unidades administrativas
en que se organiza la Compañía en todo el mundo. En ese sentido, los Procuradores
constituyen una representación cualificada de la base de la Compañía, no tanto de su
gobierno.
La C. P. no posee poder legislativo. Su objetivo más importante es decidir si debe
convocarse Congregación General. Otra función clave que desempeñan los Procuradores es
discutir sobre el estado general de la Compañía en su dimensión más universal. Esta
discusión puede ser clarificadora para determinar si es necesario o no celebrar una
Congregación General.
La C. P. en Nairobi reúne a 97 jesuitas procedentes de toda la realidad internacional de la
Compañía: el P. General, el jesuita español Adolfo Nicolás; sus 12 Consejeros Generales; y
84 Procuradores provenientes de los cinco continentes –7 de África, 14 de Latinoamérica, 18
de India, 7 de Asia oriental y Australia, 29 de Europa y 9 de Estados Unidos. La
representación española, entre Procuradores y cargos de la Curia de Roma, es de 10
jesuitas.
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Muchos de los Procuradores se encuentran ya en Nairobi realizando ejercicios espirituales.
El P. General llegó el 29 de junio con el Secretario de la Compañía, P. Ignacio Echarte, y
comenzó las entrevistas con los Procuradores sobre el informe que previamente había
preparado cada uno acerca de su provincia respectiva.
Los Procuradores de lengua castellana residen en Mwangaza (“iluminación” en swahili), una
finca propiedad de la Compañía de Jesús, a 20 kilómetros de Nairobi y cuyo terreno formaba
parte de la famosa granja de Karen Blixen, la escritora de “Memorias de África”. La
Congregación se celebrará en “Chemi Chemi ya Uzima Centre”, perteneciente a la Unión de
Religiosos/as de Kenia.
La provincia jesuita anfitriona de la C. P. es muy extensa. Está formada por 212 jesuitas
distribuidos en seis países: Etiopía, Kenia, Sudán, Sudán del Sur, Tanzania y Uganda. Su
labor se centra en parroquias, casas de retiro y ejercicios espirituales y en centros
educativos, sociales y de comunicación.
Historia de la Congregación de Procuradores
S. Ignacio de Loyola, teniendo en cuenta el “duro trabajo” y la “mucha distracción” que ello
podría llevar consigo, descartó que hubiera Congregaciones Generales periódicamente.
Pero aceptó que el Superior General debía comunicarse con la Compañía “por letras, y por
personas que de las Provincias deben venir, a lo menos uno de cada una cada tres años, y
de las Indias cada cuatro” (Const., n. 679).
Fue la segunda Congregación General (1565), presidida por S. Francisco de Borja, la que
estableció que la C. P. se convocara cada tres años. La primera fue en 1568. Desde
entonces hasta comienzos del siglo XVIII, las Congregaciones Generales y las CC. PP. se
sucedieron con regularidad, a excepción de algunas que tuvieron que suspenderse por
causas de enfermedad o epidemias (ej: la peste).
La Congregación General 34 (1995) decidió que la C. P. debería reunirse cada cuatro años.
La mayoría de las CC. PP. se han celebrado en Roma, si se exceptúan las de 1886 y 1889,
que se reunieron en Fiésole (Florencia), y la de 2003, que se citó en Loyola.

Solo dos CC.PP. votaron por la convocatoria de la Congregación General: la de 1606 y la de
1693. Como resultado de la primera se celebró la Congregación General VI (1608). La de
1693 decretó la convocatoria con la diferencia de un solo voto y, ante la duda, el recurso a la
Santa Sede resolvió negativamente sobre la validez del decreto, por lo que no se celebró la
Congregación General. Desde entonces se especificó que los votos positivos para
convocar la Congregación General debieran superar en dos a los negativos si el total
de participantes es par y en tres votos si es impar.
La Congregación General 35 señaló en 2008 que era necesario un proceso de
discernimiento apostólico más amplio y profundo. Por esa razón, el P. General ha pedido en
su convocatoria que en la C. P. de Nairobi se dedique un tiempo sustancial a la reflexión
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sobre el estado de la Compañía, las oportunidades y necesidades que encuentra la
Compañía en la actualidad, y cómo podría afrontar todo ello el gobierno de la Orden.
Asimismo, ha dicho que esta reunión debe ser considerada “parte de nuestra preparación
para la conmemoración, en el año 2014, del 200º aniversario de la Restauración de la
Compañía de Jesús”.
Más información periódica en la Web: http://www.sjwebcp70.com/?lang=es

Concert Solidari que el Cor del Liceu ofereix a Sant Agustí del Raval en
favor del menjador social de les Missioneres de la M. Teresa de Calcuta
Concert Solidari que el Cor del Liceu ofereix a Sant Agustí del Raval (15/juliol, 19´h) en
favor del menjador social de les Missioneres de la M. Teresa de Calcuta, a Barcelona. Són
14 cançons de Donizetti, Gounod, Verdi etc

La Basílica de Santa Maria acull el segon dels concerts del II Festival
Internacional Orgue de Montserrat. Abat Cassià M. Just, in memoriam
Dissabte vinent, 14 de juliol, a les 21h, es podrà tornar a gaudir de la llum del so de
l’orgue de Montserrat, a mans del mestre Miquel González, amb entrada lliure
Les veus de Marta Matheu i Marta Infante “dialoguen” amb l’orgue de Montserrat
Montserrat, 6 de juliol de 2012. Dissabte vinent, 14 de juliol, a les 21h, tindrà lloc a la
Basílica de Santa Maria de Montserrat el segon dels concerts del II Festival Internacional
25

Orgue de Montserrat. Abat Cassià M. Just, in memoriam, que en aquesta ocasió
protagonitzaran el duet Marta Matheu, soprano, i Marta Infante, mezzo soprano, que
“dialogaran” amb l’orgue, a mans de Miquel González. L’entrada al concert serà lliure.
En aquesta ocasió es presenta un programa d’àries i duets en un diàleg entre la veu i la
pluralitat de veus de l’orgue de la basílica. Cal destacar el repertori de Bach per a orgue sol i,
després, les diverses àries i duets de Haendel, en concret el Judas Maccabaeus, un oratori
tan famós a la seva època com el Messies, però que actualment és difícil d’escoltar en el
repertori habitual. El programa del concert es pot descarregar clicant a
http://abadiamontserrat.net/Dossier/Noticies/festivalorgue2012.pdf.
Marta Matheu i Marta Infante són dues de les veus més representatives del l’àmbit català
líric, i ambdues estan portant a terme una carrera internacional que les acredita com a les
millors veus del món operístic. Les acompanyarà a l’orgue el mestre Miquel González,
professor d’orgue del Conservatori Professional i Municipal de Música de Lleida. Els tres han
fet un treball d’adaptació per adequar-se al diàleg entre la veu i l’orgue.
Cal recordar que Miquel González ha estat el primer organista que ha enregistrat un CD amb
el nou orgue de la Basílica de Santa Maria de Montserrat. Aquest treball, que porta per títol
El nou orgue de Montserrat, i que inclou
obres de Bach, Viola, Casanoves, Haendel,
Civil, Liszt, Segarra i Widor, ha estat editat
per Discos Abadia de Montserrat (DAM).
El II Festival Internacional Orgue de
Montserrat. Abat Cassià M. Just, in
memoriam, patrocinat per l’Abadia de
Montserrat i l’Obra Social Caixa Penedès,
es caracteritza pels diàlegs entre so, llengua i
veu. D’una banda, els organistes convidats,
que representen les principals cultures
lingüístiques europees –com ara la francesa,
l’anglesa i l’alemanya–, entren en diàleg amb
la cultura catalana -que n’és l’amfitriona-, a través de l’orgue, amb la veu humana. Veu,
solistes, cor i orgue dialogaran en aquestes quatre nits d’estiu per fer realitat la llum del so
de l’orgue de Montserrat.
Aquest certamen ha estat projectat sota la direcció artística del P. Jordi-Agustí Piqué i
l’assessorament de l’organista Miquel González, mentre que la coordinació general ha anat a
càrrec del P. Manel Gasch, majordom-administrador de l’Abadia de Montserrat. Catalunya
Música, que aquest any fa 25 anys de trajectòria en el món de la música clàssica, dóna
suport a aquest Festival i enregistrarà també aquest concert –el primer, amb l’organista Jean
Baptiste Robin i la Capella de Música de Montserrat, l’emetran properament-.
El proper concert serà el dissabte 11 d’agost, també a les 21h., i el protagonitzarà
l’organista titular de la catedral de Saint Paul de Londres (Regne Unit), Simon Johnson, que
interpretarà un tast de la gran música anglesa per a orgue. La seva serà una visita
significativa pel diàleg entre les particulars característiques de la música orgànica anglesa,
executada amb les lluminoses sonoritats de l’orgue Blancafort de Montserrat.
El darrer dels concerts tindrà lloc el dissabte 8 de setembre (21h.), Solemnitat de la
Nativitat de Santa Maria, titular de la Basílica de Montserrat. En aquesta ocasió tindrem entre
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nosaltres el monjo benedictí D. Philipp Meyer, organista titular de l’Abadia de Maria Laach
(Alemanya), que ens presentarà la música de J. S. Bach i algunes evocacions entorn del
mateix autor. Aquest jove monjo és també un gran improvisador i director de la Capella
Lacensis, un reputat grup vocal i instrumental de l’Abadia de Maria Laach. La seva visita
reprendrà un antic i fecund diàleg entre Montserrat i Maria Laach, i ens aproparà a la música
germànica recreada en l’àmbit de la Basílica de Montserrat.
El II Festival Internacional Orgue de Montserrat és novament un homenatge a la memòria
del P. Abat Cassià M. Just, organista i músic rellevant, home de Déu i de cultura, que va
morir el 12 de març de 2008. Igualment, aquest certamen musical continua amb la voluntat
de possibilitar l’audició en l’orgue Blancafort (2010) d’alguns dels millors intèrprets de l’orgue
de l’àmbit internacional, com es pot comprovar amb el programa d’enguany. Tots els
concerts se celebraran a la Basílica de Santa Maria de Montserrat a les 21h i l’entrada serà
lliure.

Contacta amb nosaltres
Lluís Serra
Noemí Pujol
Web
Facebook
Twitter
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