Barcelona, 19 de juliol de 2012

ANY V. núm.

“Bon estiu, germans i germanes”
Paraules del P, Màxim Muñoz, president de l’URC
HOREB agraeix trobar-se
setmanalment cada dijous, i
també aquest curs des del passat
setembre i sense interrupcions,
amb els seus seus lectors i
lectores.
La vida consagrada, i
especialment la vida religiosa, és
el nostre espai comú
d’informacions, notícies,
protagonistes, documents,
esdeveniments… El do de la
gràcia de Déu a través de la vida
de dones i homes, amb les seves
llums i ombres, però sempre amb
la seva fe, esperança i amor.
Fins al setembre!
Per als religiosos i religioses l’estiu és un temps ben especial, carregat d’experiències molt
enriquidores de tota mena. És temps de Capítols Provincials i Generals, amb tota la càrrega
de fraternitat, discerniment, renovació que comporten. És temps per la majoria d’Exercicis
Espirituals, una experiència imprescindible per a la nostra “posta a punt” humana i espiritual.
És temps de cursos, trobades, estades... normalment amb participació de germans i
germanes d’altres Províncies, països i continents, en un intercanvi que ens fa créixer molt.
És temps de descans i vacances en família, en comunitat... que ens permet entrar en
contacte amb ritmes de vida, realitats no habituals, que ens fan valorar més la gratuïtat, el
sentit de festa, de tradició, també el sentit del nostre estil de vida al costat d’altres estils i
opcions de vida, i ara d’una forma especial potser amb persones que estan patint les
conseqüències la crisi de forma
Per als religiosos i religioses l’estiu és, doncs, un temps de gràcies, un gran regal que hem
d’agrair al bon Déu i als germans i germanes que ens el fan possible; un temps que hem de
saber fruir i aprofitar, també en profit de la gent amb què habitualment compartim la vida.
Així, doncs, BON ESTIU A TOTS I TOTES !!!

Institut de Religioses de la Mare de Déu de la Mercè de Barcelona:
XXIII Capítol general
“Heu estat cridats a ser lliures. Si us estimeu,
poseu-vos al servei els uns dels altres.”
Del 20 de juliol al 15 d’agost celebrarem el XXIII Capítol
general a Barcelona. Invitades a ser lliures i a ser
mercè, volem renovar el nostre servei en aquest
moment eclesial en què la nova evangelització està en
l’horitzó de l’Església davant les dificultats per a l’anunci
de Jesucrist en la societat actual.
Confiem en la vostra proximitat orant perquè Maria de la
Mercè intercedeixi i, conduïdes per l’Esperit, sapiguem
ser en una renovada acció i respondre als reptes que
presenta la nova evangelització a la Vida Consagrada.
María Luisa Carrión Basarán
SUPERIORA GENERAL

Germanes Caputxines de la Mare del Diví Pastor: XXIII Capítol general
Les Germanes Caputxines de la Mare del Diví
Pastor els comuniquem que el dia 5 d'agost
començarà, ajudant Déu, el XXIII Capítol general,
que tindrà lloc a Pallejà (Barcelona). Prèviament
tindrem uns dies de recés del 31 de juliol al 4
d'agost.
Esperem pregar i reflexionar al voltant del tema
"Viure segons el sant Evangeli de nostre
Senyor Jesucrist" (Const. 1).
Ens proposem, un cop més, tornar a les fonts del
nostre carisma i espiritualitat, "... prenent com a
norma de vida, per sempre, l'observança de
l'evangeli de nostre Senyor Jesucrist ..." segons
el desig del nostre P. Fundador el Beat Josep
Tous i Soler, per respondre amb lucidesa,
audàcia i fidelitat creativa als signes dels temps.
Us preguem que ens acompanyeu amb la vostra
pregària, perquè, fidels a la llum de l'Esperit i
guiades per Ell, siguem capaces de discernir i
reproduir amb creativitat la vivència del nostre
carisma.
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XXV Capítol General de les Dominiques de l'Anunciata
Se celebrarà a Vic, casa Mare de la
Congregació.
Les 39 Gnes. Capitulars, reunides des de la
tarda del dia 10 de juliol, han iniciat la trobada
amb uns dies d'espiritualitat dirigits pel dominic
Fr. César Valero O.P.
Participen al Capítol l'anterior Consell General
i una Germana de les cases dependents de la
Priora general així com Germanes de les sis
Províncies i el Vicariat que la Congregació té
en els 20 països per on està estesa.
D'elles 14 són membres per dret dels càrrecs
que representen i la resta són delegades per
elecció dels membres de les respectives
Províncies i Vicariat.
Segons paraules de la Gna. Nativitat Martínez,
l'objectiu d'aquests dies serà "Cercar entre
totes la voluntat de Déu per la Congregació
(...) i procurar que sigui lloc propici per a la
reflexió, per a la purificació interior, per
concentrar-se en l'essencial de la vida religiosa
i de la missió, per confrontar els desafiaments
de dins i de fora, per discernir i decidir el que a Déu li agrada, guiades per l'Esperit com
Jesús de Natzaret".
Els treballs capitulars s'iniciaran dilluns 16 de juliol i tindran diverses fases:
Lectura de les memòries.
Elecció de la Priora General i el seu Consell.
Revisió de les Constitucions.
Elaboració de les actes per al pròxim sexenni.
Sabem que el Capítol general és un moment privilegiat on notem la proximitat del Senyor i la
seva gràcia. Tota la Congregació està invocant l'Esperit des de la seva convocatòria.
Que Ell vessi abundantment la seva saviesa sobre nosaltres "perquè ens assisteixi en els
nostres treballs i vinguem a saber el que és grat als seus ulls i d'acord amb la seva Paraula"
(Sv 9, 1-11).

Més Capítols generals als mesos d’estiu
Madrid, 10 de julio de 2012 (IVICON).- Bajo el lema: “CIMENTADAS EN EL CORAZÓN DE
CRISTO: URGIDAS PARA LA NUEVA EVANGELIZACIÓN”, la Congregación de HH.
Salesianas del Sagrado Corazón de Jesús celebrará su XVIII Capítulo General, con el fin
de renovar el entusiasmo por la Nueva evangelización, desde un compromiso fundamentado
en el Carisma congregacional.
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Dará comienzo el próximo 16 de julio en la Casa
de Espiritualidad “Sagrado Corazón de Jesús” en
San Lorenzo de El Escorial (Madrid). Se iniciará
con las Sesiones Preliminares y, terminadas
éstas, tendrán los Ejercicios Espirituales que
ayuden a discernir la voluntad de Dios sobre la
Congregación. El día 25 será la elección de la
Superiora General, el 26: elección de las
Consejeras Generales y Ecónoma,
y a
continuación seguirán los Trabajos Capitulares.
Un Capítulo General no es un acontecimiento
privado que sólo compete a los miembros de un
Instituto. Afecta a toda la Iglesia y, por este
motivo, desean celebrarlo con viva conciencia eclesial: sintiéndose todas Iglesia, en actitud
de sincera fidelidad y de valiente respuesta a sus urgencias y necesidades.
También han celebrado su Capítulo General los Misioneros del Verbo Divino. El 4 de julio
de 2012, 118 delegados del XVII Capítulo General de la Congregación del Verbo Divino,
reunidos en el Centro Ad Gentes en Nemi (Roma), han elegido al P. Heinz Kulüke como
nuevo Superior General de la Congregación. El P. Heinze, de nacionalidad alemana,
sustituye al P. Antonio
Pernia, filipino.
Hasta ahora, el nuevo
Superior
General
era
Superior Provincial de la
Provincia Sur de Filipinas
con sede en Cebu City.
Nació en 1956, en Spelle,
en Emsland, en la Diócesis
de Osnabrück, en el norte
de Alemania. Segundo de
cuatro hermanos, entró en la
SVD en 1979 e hizo el
noviciado en St. Agustín, cerca de Bonn. Allí emitió los primeros votos en 1981. Fue
ordenado sacerdote el 9 de marzo de 1986. Entre 1986 y 1989 trabajó como misionero en
Agusan del Sur, en la isla de Mindanao.
Aparte de su trabajo científico y del cargo de Superior Provincial, desde hace más de 25
años el P. Kulüke está acompañando a la gente que sobrevive en los basureros de Mandaue
City y comprometido con varios proyectos sociales en aquel país. Por su dedicación a los
más necesitados, fue condecorado en su patria con la Cruz
Federal al Mérito (Bundesverdienstkreuz). Es la única
distinción de carácter general existente en Alemania y, por
tanto, máxima expresión de reconocimiento de la República
Federal de Alemania por los méritos contraídos en pro del
bien común.
El Capitulo General de una Congregación no es un
acontecimiento privado de un Instituto religioso, sino savia de
vida para Iglesia y el mundo. Por esta razón las Hijas de
Cristo Rey han comunicado que van a celebrar el XXI
Capítulo General del 11 al 31 de julio del 2012, en la Casa
Generalicia (Roma). Es su deseo que el Capítulo sea un
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paso de Dios por la vida del Instituto, para que puestos “los
ojos en el futuro, hacia el que el Espíritu nos impulsa, dejemos
que él siga haciendo con nosotros grandes cosas” (cf. V C
110). El Objetivo que se han propuesto es reto y sueño,
esperanza y compromiso: “Sean de Cristo, por Cristo, para
Cristo” Mujeres de fe, y abiertas a la comunión, que buscan un
nuevo rostro de Instituto para restaurar y extender su Reinado
en la sociedad actual.
Los próximos días, del 9 al 17 de julio, las Misioneras de
Ntra. Sra. del Pilar celebrarán el IX Capítulo General, en la
Casa Madre de Huesca.
Con el lema “Compartir carisma y misión en proceso de
comunión” pretenden hacerse conscientes de que este don de
Dios está en la iglesia y somos responsables de darlo a
conocer y compartirlo para crecer en fidelidad. También como misioneras, urgidas por la
nueva evangelización, quieren asumir esta apasionante tarea y vivirla en comunión con la
Iglesia, allí donde se encuentren.

Catalonia Sacra convida a visitar el patrimoni cultural de l'Església
El projecte, que es presenta el 19 de juliol a
Santa Maria del Mar, és impulsat pels 10 Bisbats
amb seu a Catalunya Conscients de l'interès que
genera el seu patrimoni cultural i del pes que va
guanyant a Catalunya el turisme religiós, els
Bisbats amb seu a Catalunya estrenen Catalonia
Sacra. Aquest és un projecte de dinamització del
patrimoni cultural que vol facilitar a les persones
interessades la possibilitat de conèixer més
de
300
esglésies
(catedrals, basíliques,
monestirs, esglésies o ermites), de les 10
diòcesis catalanes.
El tret simbòlic de sortida de Catalonia Sacra es donarà el dijous 19 de juliol a les 11 del matí
a la basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona, amb la presentació pública del projecte,
que presidiran Mons. Jaume Pujol, arquebisbe de Tarragona i primat i president del la
Conferència Episcopal Tarraconense (CET) i el cardenal Dr. Lluís Martínez Sistach,
arquebisbe de Barcelona i vicepresident de la CET. El nou web www.cataloniasacra.cat és
l'altaveu d'un projecte que ara neix i que tévoluntat d'anar creixent en els propers anys. En ell
s'hi pot trobar la informació i actualitat referent a Catalonia Sacra, veure les rutes que es
proposen, dates i horaris de visita, o descarregar-ne i consultar-ne materials de difusió.
També s'hi pot reservar allotjament mitjançant un cercador. Els autors del projecte han vetllat
per la qualitat i veracitat dels continguts que s'hi ofereixen. Des d'aquest espai web també es
podrá descarregar Taüll, la revista sobre el patrimoni cultural de l'església i una agenda
d'activitats culturals organitzades des dels Bisbats, les parròquies o altres entitats de
l'Església. Tot i que arrenca en català, el web tindrà properament versions en castellà,
anglès i francès.
Visites guiades i rutes diocesanes Catalonia Sacra vol facilitar l'acostament al patrimoni
cultural de l'Església. Actualment algunes esglésies o ermites, amb alt valor patrimonial,
només resten obertes durant la celebració d'actes de culte i això en limita la possibilitat de
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visitar-les. Catalonia Sacra vol oferir visites sota demanda i un calendari anual de visites i
rutes guiades, a partir d'aquesta tardor.
El projecte té diversos eixos. El primer convida a visitar les 10 catedrals que hi ha a
Catalunya. La majoria d'elles ja disposen d'un punt de recepció per acollir el visitant. Ara,
aquesta oferta es vol millorar a nivell informatiu i de difusió fer tal de millorar l'atenció al
visitant. A més, cada catedral esdevindrà "Casa de Catalonia Sacra" que remarcarà la seva

centralitat respecte la resta d'espais de culted'aquella diòcesi que s'han inclòs dins del
projecte. En un futur, la idea és que totes les catedrals disposin de pantalles tàctils i
d'aplicacions per a telèfons mòbils per facilitar la visita dels usuaris. El segon eix convida a
seguir rutes dins de cada un dels Bisbats. Cada Bisbat ha dibuixat 4 o 5 rutes dins del seu
territori de manera que mostrin la globalitat i l'interès del seu patrimoni. Les rutes s'aniran
ampliant o modificant. Cada un d'aquests circuits es pot fer en un màxim de dos dies. El
tercer i darrer eix, que es desenvoluparà en
una segona fase, és el que convidarà a fer
rutes a través del país, prescindint de les
divisions diocesanes que permetin tenir un
relat concret de la història de l'Església a
Catalunya.
Sobre aquest conjunt de propostes, Catalonia
Sacra facilitarà la visita al patrimoni ja sigui
consultant al web la informació bàsica,
demanant visites guiades per a grups a la
carta o en les activitats guiades que s'aniran
proposant anualment.
Aquest projecte vol sumar sinergies i
col·laborar amb les institucions civils que
impulsen iniciatives de difusió del patrimoni
cultural. En el desenvolupament de Catalonia
Sacra hi han col·laborat la Direcció General
del Patrimoni de la Generalitat i ha tingut
l'assessorament de la Facultat de Turisme de
la Universitat de Girona.
Per a més informació: info@cataloniasacra.cat
668.86.24.60 / 668.86.24.61
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'A san Camilo resulta mucho más fácil entenderlo y admirarlo que imitarlo'
Entrevista al padre Francisco Álvarez, superior provincial de España
MADRID, miércoles 11 julio 2012 (Por Francisco Javier
Rodríguez Enríquez, ZENIT.org).- Pronto se cumplirán
los 400 años de la muerte de san Camilo, fundador de
la Orden de los religiosos camilos. Queda lejos aquel 14
de julio de 1614. Sin embargo, cuando miramos hacia él
nos damos cuenta de que san Camilo recortó
distancias. Es decir, tal vez sea tan de hoy como de
ayer.
En esta entrevista, el padre Francisco Álvarez,
provincial de los religiosos camilos de España y
Argentina, nos habla de su mensaje.
Da la sensación de que a ustedes, los camilos, les
resulta fácil hablar de san Camilo…
--P. Álvarez: Por varias razones. Porque lo conocemos,
lo amamos y nos sentimos orgullosos de él. Pero, tanto
o más, porque en relación con él no hay que “inventar” nada (valga la expresión) ni dar
laboriosas explicaciones. A Camilo, como a todos los grandes servidores de los pobres y
enfermos, resulta mucho más fácil entenderlo y admirarlo que imitarlo. Ellos son la versión
más hermosa y comprensible del Evangelio.
Sabemos que san Camilo, además de ser lo que podríamos llamar un héroe de la
caridad, fue también un innovador
--P. Álvarez: Claro, porque el amor, cuando es genuino y gratuito, también es creativo.
Rompedor de esquemas. Conecta con lo más inmediato de la persona y con sus
necesidades más profundas e íntimas. Me alegra especialmente comprobar que quienes,
por ejemplo, hoy en día hablan de humanización de la asistencia y de alianzas terapéuticas,
están diciendo o buscando “algo” que Camilo hizo y promovió entonces.
Esto se concreta, por ejemplo, en…
--P. Álvarez: En aquellos tiempos, como ahora, la humanización de la asistencia se tradujo
en dignificar la profesión sanitaria (muchos eran auténticos “mercenarios), en realizar el
servicio como una auténtica obra de arte, en atender al enfermo en su totalidad
(comenzando, no por la confesión de los pecados, sino por una buena higienización al
ingreso en el hospital), en extremar la delicadeza en el trato… “Más corazón en esa manos”,
era una especie de eslógan para él. En esto fueron maestros Camilo y sus discípulos.
Pero en los tiempos de san Camilo no se hablaba de “alianzas terapéuticas”. ¿En qué
sentido se adelantó a los tiempos también en esto?
--P. Álvarez: Pues sí, digámoslo con toda sencillez y sin hacer piruetas mentales… Ante
todo, concibió el servicio como una tarea o misión comunitaria/colectiva, de equipo, por tanto
con sentido de totalidad y, al mismo tiempo, de organización. Luego, y esto fue también
novedoso, creó una asociación de voluntariado (tan auténtico como los de ahora), llevó la
música al hospital, implicó a los pastores de la Iglesia. Es decir, en el centro de la
catolicidad, Camilo propuso y urgió el servicio a los enfermos como misión de toda la Iglesia.
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Dice que en 2014 se cumplirán 400 años de su muerte. Supongo que tendrán intención
de celebrarlo
--P. Álvarez: Sí, en toda la Orden con muchas iniciativas. Pero sin ningún tipo de
triunfalismo, sin caer en la posible seducción de una publicidad, en definitiva, inútil. Es lógico
que queramos honrar a san Camilo y agradecerle su obra. Pero nos mueve sobre todo el
deseo de promover en el mundo de la salud y en la
Iglesia los valores que él vivió. También hoy sigue siendo
maestro. Su espíritu sigue vivo.
Tengo entendido que los Camilos de España están
programando, entre otras cosas, una publicación
biográfica “diferente” titulada “Diez miradas sobre
san Camilo de Lelis”. ¿Es así?
--P. Álvarez: Sí, será original, porque la figura de Camilo,
su obra y sus mensajes serán vistos por diez personas,
cercanas a la Orden, la mayor parte seglares,
representantes de varias profesiones, condiciones o
“estados” de vida: médico, enfermera, bioeticista, biblista,
periodista, obispo, gerente de hospital, discapacitada,
creativo, y un joven.
La Orden de los Ministros de los Enfermos fue fundada
por san Camilo de Lellis en 1582. Los Religiosos Camilos
están presentes en los cinco continentes y trabajan en los
campos de los cuidados asistenciales, de la intervención sociosanitaria y de la pastoral de la
salud, así como en la formación en estos ámbitos. Su deseo es que los enfermos de todo el
mundo sean atendidos en la globalidad de su ser y se empeñan en la humanización de los
servicios asistenciales y sanitarios para que los cuidadores pongan, como repetía san
Camilo, “más corazón en las manos”. En España tienen comunidades en Barcelona, Sant
Pere de Ribes, Valencia, Sevilla y Tres Cantos (Madrid). Su carisma se sintetiza en “Cuidar y
enseñar a cuidar”. Para más información: www.camilos.es.

Càritas i entitats promogudes per religiosos, entre els més beneficiats per
La Marató de TV3
(Jordi Llisterri –CR, 12.07.2012) Bona part dels fons per a accions contra la pobresa que va
recaptar la Marató de TV3 el gestionaran entitats religioses. La Fundació de La Marató de
TV3 ha adjudicat a 40 projectes dels 235 presentats els 4,5 milions d’euros recaptats el
passat 27 de maig. Els 40 projectes seleccionats estan centrats en quatre àmbits:
l'assistència, l'habitatge, la inserció sociolaboral i la infància.
Dins dels programes d’assistència n’hi ha dos promoguts per Càritas: els Centres de
Distribució d'Aliments que impulsa a Girona amb la Creu Roja i el programa d’alimentació
"Sopa de lletres" de Tarragona. A Lleida, s’ha beneficiat de l’ajuda el Banc dels Aliments en
el qual també participa Càritas activament i diverses parròquies i ordes religiosos amb altres
entitats socials. A Barcelona, s’ha reconegut un programa d’atenció primària i domiciliària a
famílies en risc d'exclusió social del barri del Raval, promogut per la Fundació Raval
Solidari en la qual participa l’Acció Social Montalegre.
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En els programes d’habitatge rebran finançament el Servei de Mediació de l'Habitatge de
Càritas de Barcelona; les places d’allotjament de la Fundació Mambré -impulsada per
Arrels, el Centre d’Acollida Assís, les Filles de la Caritat i Sant Joan de Déu-; l’allotjament
que ofereix la Fundació Arrels; i les accions per prevenir desnonaments a Girona de l’ONG
catòlica ACCEM.
En l’àmbit d’infància hi ha els programes d’emergència d’alimentació infantil promoguts
conjuntament de Càritas i Creu Roja a tot Catalunya; els centres d’esplai diaris de suport
promoguts per diverses parròquies i la Fundació Pere Tarrés; i el treball de Fundació
Comtal, vinculada a la Salle.
Finalment, en l’àmbit d’actuacions d’inserció laboral hi ha el treball de l’Associació SAÓ-Prat,
promoguda per diversos ordes religiosos a El Prat de Llobregat, i altres projectes en els
quals participen, entre altres, salesians i escolapis.
Els treballs que finançarà la Marató per la pobresa es realitzaran en el període d'un any, fins
al setembre del 2013. Les entitats rebran els fons de manera immediata i durant aquest
temps serà l'associació ESADE Alumni la institució que farà el seguiment dels projectes.

Bernabé Dalmau, monjo de Montserrat, 50 anys de professió monàstica
Alegreveu-vos, els que cerqueu el
Senyor. Cerqueu el Senyor,
penseu en el seu poder, busqueu
sempre la seva presencia.
(Salm 105,3-4)
El dia 4 d’agost, Bernabé (Ramon)
Dalmau i Ribalta, monjo de
Montserrat, celebra els 50 anys de
professió monàstica.
L’acció de gràcies a Déu serà
renovada
durant
la
missa
conventual a les 11 del matí, al
monestir de Santa Maria de
Montserrat
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"La lletra participant entra". El Camp de la Bota dels Escolapis

(CR/Carla Herrero) El camp de la Bota era una zona de la ciutat de Barcelona que va tenir
més de 150 anys d'història i que molt sovint ha quedat oblidada. Josep Maria Monferrer,
educador, no vol que aquesta història es perdi.
Per aquest motiu, Monferrer ha escrit El Camp de la Bota. Un espai i una història. El llibre
explica tot el que va ser i va succeir a la Bota al llarg de 150 anys. A més fa un esment
especial als moviments associatius i educatius que es van dur a terme als anys 60.
Monferrer parla de la importància que van tenir els escolapis en aquesta zona. “El seu paper
va ser importantíssim, va ser el principi fonamental que després es va anar escampant com
una taca d’oli”. “Els escolapis van ser els primers que van fer una escola a la Bota, les
Escoles Pies de Pequín”. L’escola era un vell castell Franquista on s’havia afusellat molta
gent. En aquell ambient tan dur i tan fred es va començar un nou sistema pedagògic que els
escolapis van anar aplicant amb el temps i que es basava en la participació. “¡La letra
participando entra!”. “L’any 62 va arribar de Cuba l’escolapi Francesc Botey i amb ell la
pedagogia de l’alliberament. Aquesta teoria diu que s’ha de donar protagonisme al marginat
perquè sigui amo de la seva vida”.
Monferrer explica que aquesta escola pia era “democràtica, participativa, revolucionària… va
ser una escola molt potent!”
Pescadors, militars, pagesos, immigrants, dictadors, marginats, obrers... van anar teixint la
complexa història d'aquesta zona costanera de Barcelona. Van ser els anys de la postguerra
i la dictadura franquista els que van posar en un primer pla la Bota, malgrat els esforços
institucionals d'amagar-ho.

Tres-cents professors de les Escoles Salesianes participen en unes
jornades de formació conjunta
(Salesians)

Un total de tres-cents professors de les Escoles Salesianes han participat els
dies 2, 3 i 4 de juliol en la formació conjunta que ha tingut lloc a Sarrià i a Poblet. S'han
realitzat disset cursos diferents amb objectius i temàtiques diverses. Aquí es pot veure
el díptic general de la formació.
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La formació conjunta d’aquest juliol ha
posat l’accent en l’ús de les
tecnologies de la informació i de la
comunicació (TIC) en les diferents
àrees i matèries, ja que és un món
d’infinites possibilitats que demana un
esforç de discerniment i d'innovació.
Aquesta necessitat d'orientar-se cap a
l'ús adequat de les TIC és la
necessitat de sintonitzar amb l’entorn i
amb el món dels seus alumnes,
configurat en gran manera pel món
virtual en el qual es mouen. Els canvis
tecnològics moltes vegades arriben
tard a l’aula i l’ensenyament segueix
un model cultural tradicional que dificulta l’aprenentatge dels alumnes, avesats a altres
realitats.

França concedeix la màxima condecoració a la Superiora General de les
Salesianes
La Mare Yvonne Reungoat, superiora general de les Filles de Maria Auxiliadora
(Salesianes), fa uns dies va rebre la medalla de Cavaller de la Legió d'Honor, que li va ser
concedida per la República francesa el mes d'abril passat, per la seva dedicació de tota una
vida al servei de l'educació dels joves més pobres.
Redacció de Flama.info, 13 jul. 12
La condecoració li fou lliurada el dijous de la setmana passada a la seu de l'Ambaixada de
França a la Santa Seu per l'ambaixador Bruno Jubert, en base al decret de l'expresident de
la República Francesa Nicolàs Zarkozy i a proposta de l'exministre Alain Juppé. "Em sento
feliç -escriu Juppé- que s'hagi reconegut la dedicació de tota una vida al servei de l'educació
dels joves més pobres. És oportú subratllar també la seva tasca important en la direcció de
la Congregació de les germanes
salesianes i la seva aportació per
a un major coneixement del nostre
país en la Roma dels Papes".
La Legió d'Honor és la més alta
condecoració instituïda després de
la
Revolució
Francesa.
En
l'actualitat
premia,
segons
diversos
graus,
els
mèrits
eminents aconseguits al servei de
l'estat francès. A la cerimònia que
tingué lloc a la Vila Bonaparte, seu
de l'Ambaixada, foren presents
alguns cardenals i dignataris
francesos de Roma, el consell
general, les secretàries personals
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de la Mare Yvonne, les directores de les cases dependents, la directora de la Pontifícia
Facultat de Ciències de l'Educació Auxilium i altres personalitats.
"Ens alegrem per aquesta distinció que tindrà la seva repercussió positiva no només a
França, sinó a tot el món salesià compromès a transmetre els valors de l'Evangeli als joves",
expressa la Congregació.

Iniciada la Congregación de Procuradores de la Compañía de Jesús
en Nairobi, Kenia
NAIROBI, miércoles 11 julio 2012 (ZENIT.org).- Los jesuitas elegidos procuradores llegaron
a Nairobi, Kenia, provenientes de todas partes del mundo para participar en la próxima
Congregación de Procuradores de la Compañía de Jesús. Muchos de ellos hicieron
Ejercicios Espirituales, desde el 29 de junio al 7 de julio, en preparación para la misma
Congregación que comenzó el 9 de julio y durará una semana.
¿Qué es una Congregación de Procuradores? San Ignacio de Loyola, teniendo en cuenta el
duro trabajo y la mucha distracción que ello podría llevar consigo, descartó que se reuniera
la Congregación General a intervalos fijos de tiempo (Const. n. 677). Pero más tarde dejó
claro que el superior general mantiene comunicación 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).
Estos textos de san Ignacio, y el
deseo expresado por el papa, llevaron
a la segunda Congregación General
(1565), que presidía san Francisco de
Borja recién elegido superior general,
a proponer el establecimiento de una
Congregación de Procuradores que
se convocaría cada tres años. La
primera
Congregación
de
Procuradores se convocó en 1568 y
hasta comienzos del siglo XVIII las Congregaciones Generales y las Congregaciones de
Procuradores se sucedieron con toda regularidad.
La Congregación General 34 (1995) decidió que la Congregación de Procuradores debería
reunirse cada cuatro años.
La mayoría de las Congregaciones de Procuradores se han tenido en Roma, si se exceptúan
las de 1886 y 1889, que se reunieron en Fiésole, Florencia, y la de 2003 que se reunió en
Loyola, España.
Esta Congregación de Procuradores, que hace el número 70, se reúne en Nairobi, por
primera vez fuera de Europa, entre los días 9 y 15 de julio de 2012.
La Congregación está formada por 97 personas, el padre general y los 12 consejeros
generales que participan ex officio y los 84 procuradores elegidos por sus Provincias. Los
procuradores provienen: 7 de África, 14 de Latinoamérica, 18 de Asia Meridional, 7 de AsiaPacífico, 29 de Europa Central y Oriental, Meridional y Occidental, y 9 de los Estados
Unidos. Otras 13 personas participan en razón de su oficio.
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El padre general convoca Congregación de Procuradores cada cuatro años a contar desde
el fin de la Congregación General. Se llama Procuradores a aquellos que han sido elegidos
por las Congregaciones Provinciales (uno por provincia) para ser sus representantes en la
Congregación de Procuradores. Las Regiones Dependientes e Independientes no tienen
derecho a enviar representante, pero envían un informe a Roma, y el padre general puede
invitarlos a asistir.
El objetivo más importante de la Congregación de Procuradores es decidir si debe
convocarse Congregación General.
Otra importante función que desempeñan los procuradores es la de discutir sobre el estado
general de la Compañía en su dimensión más universal. Esta discusión puede ser
clarificadora para decidir si es necesario o no convocar Congregación General.
La Congregación de Procuradores no posee poder legislativo, pero, si sus componentes lo
juzgan necesario, pueden dejar en suspenso los decretos emanados de previas
Congregaciones Generales. Esta suspensión tendría validez hasta el momento en que se
reuniese la próxima.
La media de edad de los procuradores es de 51,79 años, media que sube a los 53,41 años
si se consideran también los que participan por derecho. De entre los procuradores, África
es la asistencia más joven, con una media de 46,14 años, seguida por Europa CentroOriental, que alcanza los 47,83 años de media. Las asistencias de más edad son Asia
Meridional y Estados Unidos con 54,78 años.
El 9 de julio por la mañana, el padre general presidió la concelebración eucarística, primer
acto de la 70 Congregación de Procuradores.
No pueden participar en la misma los padres Federico Lombardi y Lisbert D’Souza,
consejeros generales, imposibilitados
por diversas razones.
La liturgia, preparada con esmero,
fue una verdadera experiencia
espiritual para todos. Las lecturas
fueron proclamadas en varias
lenguas internacionales, mientras
que los cantos fueron en varias
lenguas africanas. En su homilía, el
padre Nicolás comentó las lecturas
del día, subrayando que se han
reunido de todas las partes del
mundo, llamados en unidad pues
Dios les ha elegido y se pueden unir
al profeta Isaías al decir “Tú eres mi
Dios”. El Evangelio, por otra parte,
les recuerda que, si bien son pecadores, Dios se encuentra plenamente vivo en ellos, les da
fuerza y vida, así como la ha dado a la joven del Evangelio de San Mateo.
Al final de la mañana se celebró una primera sesión informal, en la que se repartieron
algunos materiales de trabajo, se recordó la finalidad de la Congregación de Procuradores y
se presentó una perspectiva histórica de dichas Congregaciones. Con posterioridad, los
congregados se reunieron por Conferencias como preparación para sugerir eventuales
nombres como secretario de la Congregación y proponer al padre general nombres para el
Comité de coordinación (Steering Committee) y los moderadores de las sesiones plenarias.
La primera sesión de la Congregación se celebró por la tarde. El canto del Veni Creator y
la oración dieron inicio a la Congregación.
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A continuación, la sesión se desarrolló siguiendo los diversos pasos jurídicos que señala la
Fórmula (reglamento) y se explicó el modo previsto para realizar el voto de convocar o no la
Congregación General. El padre general concluyó la sesión con una breve exhortación
animando a todos los participantes a vivir con intensidad y apertura esta experiencia de
Compañía, celebrada por primera vez en África.

Inauguració de la restauració de la Capella de Sant Francesc Xavier de la
Roca del Vallès
Avui dijous, dia 19 de juliol, a 2/4 de vuit de la tarda, a l'església parroquial de Sant Sadurní
de la Roca del Vallès, hi haurà l'acte d'inauguració de la restauració de la Capella de St.
Francesc Xavier.
Aquesta petita capella, que es troba a
l'entrada de l'església, a mà esquerra, va
estar tapiada des de l'any 1967 fins a
l'octubre de 2008, en què fou descoberta
de nou. Es tracta d'una capella del segle
XVII dedicada al sant missioner Francesc
Xavier, amb una fornícula per a una
imatge i amb unes pintures populars. En
el segle XVIII la fornícula fou coberta per
un retaule, amb una pintura a l'oli del sant
i, a la resta de la paret, uns àngels sobre
un fons blau estrellat. L'any 1877 la
capella fou convertida en baptisteri, amb
una reixa que la tancava, fins a l'any 1967, any en el qual fou tapiada i la pica baptismal
col·locada en una altra capella.
L'escultora granollerina Elena Font, que actualment viu a Samalús, ha realitzat
generosament una imatge nova del sant, en terracotta. Les pintures del segle XVII i XVIII
han estat restaurades per les restauradores Anna Casal i Marta Bosch, les mateixes que en
els anys passats van restaurar el retaule de St. Sadurní.
Les despeses de la restauració estan essent sufragades plenament per donatius de
particulars. Es tracta d'un gran esforç, enmig de la greu crisi econòmica actual, per preservar
l'art, la cultura i la història local.
Àngels Doñate

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

19 juliol

2012
12
17
25

Calendari provisional

SETEMBRE
dc.
dl.
dt.

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
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OCTUBRE
1
2
8
10
10
15
17
20
23
27

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

10
13-15
14
20
21
22
24

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

2
12
15
17
18

dg.
dc.
ds.
dl.
dt.

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
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

DESEMBRE

2013

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

8
9
14
21
30

dt.
dc.
dl.
dl.
dc.

2
5
9
11
13
13
13

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

5
13
13
16

dt.
dc.
dc.
ds.

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
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
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

15

18

dl.

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

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

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

Jaume Gabarró, monjo de Solius: “Les ermitanes de l’Albera”
Res millor, després de la Jornada Pro Orantibus del mes passat,
que dedicar una sortida comunitària a conèixer la laura o monestir
de les Ermitanes de Maria (Les Ermites de Marie), no gaire lluny,
entrant a França per la Jonquera i sortint del Pertús a mà dreta,
de Sant Joan d’Albera, en plena muntanya. Un lloc verd i del tot
deshabitat, amb petits cartells recordant que som en una zona de
silenci i pregària.
Actualment són deu germanes, cadascuna amb la seva cel·la o caseta. La seva presència
data de 1947. Porten una vida monàstica semieremítica inspirada alhora en sant Antoni abat
i en sant Benet. Oració i treball a lloança de Déu, solitàries durant el dia, però unides per
l’obediència fraterna i dos moments de pregària comuna: laudes i Eucaristia al matí, i
vespres en acabar la jornada.
Vida senzilla i amagada (de clausura). Amb joia en l’acolliment. Tenen un sector d’ermites
foranes a disposició de qui vulgui fer una experiència de recés eremític, home o dona.
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Assabentades amb anterioritat de la nostra visita, vam accedir a l’Oratori per la porta
exterior, i allà tinguérem la nostra pregària del migdia, amb rés de salms i cants. Després
ens va acompanyar una germana amb hàbit de novícia, que parla espanyol; primer a
conèixer els productes del seu treball (mel,
confitures, manualitats...) en una humil
dependència-botiga, i a continuació a fer
camí entorn de les ermites utilitzables. Ens
en va obrir una de lliure perquè la
veiéssim: sala d’entrada amb una taula
davant la finestra del fons i el llit més ençà,
retirat en un costat; pujant, una estançaoratori amb dues icones, i més amunt un
bany complet. La calefacció és a base de
llenya.
Com diu el tríptic que han editat, la seva
funció en l’Església és perseverar en la
pregària amb Maria, meditant nit i dia la Paraula del Senyor, i demanant al Pare, per
Jesucrist, en l’Esperit, que aquesta fructifiqui en el cor de cada persona. L’excursió sobre el
terreny, procurant no destorbar i elles seguint la seva vida, ha estat profitosa. No cal pas
anar-hi, però val la pena saber que existeixen. Elles bé ens tenen presents a tots nosaltres,
en el si de la pregària. (Catalunya Cristiana)

“Ramon Llull, el trovador trobat”,
un llibre de Montserrat Anguera
Segle XIII. Ramon, un home del seu temps,
expert en el maneig de les armes, hàbil en
l’art de trobar, competent en l’administració
d’una casa, i no d’una casa normal, sinó d’una
casa reial, coneixedor del món i de la societat
cavalleresca… De sobte la seva vida fa un gir:
se’l veu pels carrers de Mallorca vestint
pobrament, estudiant… què ha succeït? On
són les seves armes? Què s’han fet de les
seves trobes?
Publicacions de l’Abadia de Montserrat

Professió temporal al convent de Santa Clara de Balaguer
Sor M. Victoria Triviño, o.s.c. – Catalunya Cristiana (15 juliol 2012)
«He vist la jovenesa amb els meus ulls,
feta amor i feta cel. He palpat, lluny
de costumismes, propòsits singulars,
brollant des d’un endins únic i pur.
Venint de tu, ben bé de tu, sor Gladys,
un bell somriure he vist amb Déu a dins.
Aquell natural gest transfigurat
quan t’oferies, ha estat sense perquès.
L’has fet com féu Francesc, sense cap dubte,
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fitant només Crist. Del lloc estant
en tu em fixava, i franc encara dic
que el teu esguard, claror de paradís,
serà per sempre més ben a prop meu.»
Així cantava el poeta balaguerí Miquel Trilla l’experiència viscuda durant la professió
temporal a l’Orde de Santa Clara de Sor Gladys Ticun, jove de 23 anys que des de petita ha
desitjat ardentment donar sentit a la seva vida en una consagració a Déu total i veritable.
La cerimònia, presidida per Mons. Joan Enric Vives, arquebisbe d’Urgell, i concelebrada pel
vicari general, Mn. Joan Pujol, el delegat de Religiosos, Mn. Jaume Vila, nombrosos
capellans i franciscans, va tenir lloc el dia 17 de maig al santuari del Sant Crist. Sor Gladys
va pronunciar amb decisió i seguretat la seva professió, amb ànim que sigui per sempre. Va
néixer a Santiago Sacatepéquez, a prop
d’Antigua Guatemala. Allí va viure intensament
des
de
petita
l’experiència
de
nova
evangelització, promoguda amb aquest nom fa
més de dues dècades per un rector zelós, D.
José Luis Pérez Muñoz. A l’Escola de Nova
Evangelització, els infants que ja havien rebut la
Comunió (9 anys) formaven petits grups
missioners que anaven a cercar altres infants
més petits (6 anys) per dur-los a l’Escola de Fe.
Els convidaven i es comprometien a
acompanyar-los.
Aquí Gladys va rebre la creu i va liderar amb
empenta el seu grup d’infants. En l’adolescència
va continuar participant en els grups parroquials,
sempre moguda per una recerca d’autenticitat, o
una vocació, que finalment la va portar a
Espanya escollint l’Orde de Santa Clara al
convent de Balaguer, segura que allí continuaria
creixent per la via de la nova evangelització. Per
ella havia passat el temps de comprometre’s en moltes tasques, per dedicar- se a una de
sola: el ministeri de la intercessió. Per allí posar la força i la vida amb immensa fe i alegria.

La Salle inaugura la primera universitat oberta d’Andorra
L’arquebisbe Joan Enric Vives beneeix i inaugura el nou centre acadèmic
Dr. Lluís Vicent, rector magnífic de la UOLS: «La xarxa d’universitats lasal·liana té un
gran potencial»
A grans trets, com ha estat el procés de creació de la primera Universitat Oberta de La
Salle?
La idea d’obrir aquesta universitat va sorgir l’any 2007 quan els responsables de formació en
línia i responsables de tecnologia de les universitats de La Salle vam tenir una trobada a
Mèxic en la qual vam constatar el gran potencial que teníem i que realment no estàvem
aprofitant. Es tractava d’una universitat present a molts llocs del món, amb la possibilitat de
barrejar alumnes i fins i tot d’oferir títols compartits. Va sorgir aleshores la voluntat ferma de
col·laborar a partir dels avantatges que ens ofereix avui la tecnologia.
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Per què a Andorra?
Primer de tot cal dir que una universitat oberta no és una
universitat a distància. Una universitat oberta és la que
acull tota la gent que es queda fora del sistema universitari
tradicional. Això ens obligava a crear una universitat amb
uns estatuts diferents i per tant comptar amb un marc legal
determinat. I aquest marc el vam trobar per casualitat a
Andorra, que es trobava en aquells moments en un procés
d’obertura econòmica i d’internacionalització. Gairebé érem
com un matrimoni obligat a entendre’s. Nosaltres
buscàvem el nexe de la internacionalitat i un país que feia
el mateix. El marc andorrà ens permetia crear una
universitat absolutament legal des del començament que
fos oberta i que tingués permís per oferir estudis a
distància i presencialment en qualsevol país. Això vol dir
que un mateix programa pot ser estudiat a distància per
internet en qualsevol lloc del món, però també
presencialment en llocs determinats. També ens interessava, encara que això canviarà, que
Europa és l’únic lloc del món on hi ha un sistema transnacional de crèdits.
Què començarà a oferir la nova universitat en el seu primer curs?
Serà un procés gradual. Volem aprofitar l’excel·lència que ja tenen les universitats de la
xarxa de La Salle. Un dels primers programes que oferim és un MBD del molt èxit que ja
oferíem des de Barcelona, un Màster en negocis digitals, un Màster en Gestió de Projectes
que ens arriba de la universitat de Minnesota, un màster en negocis internacional, que ens
ve de Memphis, i estem buscant el programa de Magisteri. També oferim formació molt
dedicada a la missió lasal·liana, tant des del punt de vista educatiu com pastoral.

P. Francesc Riu: “Conversió pastoral”
El cardenal Walter Kasper (Alemanya, 1933) és una de les persones
més rellevants de l’Església catòlica, per la seva provada formació
personal i per les responsabilitats que ha exercit al llarg de la seva
vida, sobretot en l’àmbit de la promoció de la unitat dels cristians. En
una recent publicació (El desafiament de la nova evangelització, Sal
Terrae, 2012), mostra una capacitat d’autocrítica gens habitual.
Referint-se a la situació de l’Església en el seu país, ha tingut la
gosadia d’escriure: «La nostra societat ha esdevingut plural i
secularitzada.
Europa corre el risc de convertir-se en un continent postcristià.
Sembla que ja no hi ha lloc per a Déu. No hem de cercar les causes
d’aquesta situación només —ni tampoc en primer lloc— en els altres. Els cristians ens hem
debilitat. El problema som nosaltres, no els musulmans.»
He dedicat estones a reflexionar sobre el significat d’aquest pensament expressat pel
cardenal Kasper. Si nosaltres, els cristians, som el problema que ha donat lloc a la situació
en què es troba Europa occidental des del punt de vista de la vivència de la fe cristiana, no
hem d’esperar que la solució ens vingui de fora, dels altres. El que ens cal és adoptar una
actitud d’autocrítica i descobrir què ha succeït en l’exercici de la missió evangelitzadora de
l’Església i per què ha succeït. Més encara, ens cal descobrir com hem de ser i viure
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nosaltres, els cristians, i què ens cal fer perquè la nova evangelització que hem de dur a
terme sigui una acció eclesial eficaç.
En aquest sentit, el document Lineamenta, preparatori del proper Sínode dels Bisbes, deu
tenir tota la raó del món quan afirma: «La nova evangelització exigeix la capacitat de tornar a
començar, de travessar fronteres, d’ampliar horitzons. La nova evangelització és el contrari
de l’autosuficiència i del replegament sobre nosaltres mateixos, de la mentalitat de l’statu
quo i d’una concepció de la pastoral segons la qual és suficient continuar fent les coses que
sempre hem fet. Avui, el “business as usual” ja no és vàlid. Totes les comunitats cristianes
necessiten una conversió pastoral, en sentit missioner, de les seves accions i de les seves
estructures. »
Si nosaltres som el problema, potser aquesta serà la solució. Haurem de començar per la
conversió personal, sense la qual no seran possibles ni la conversió de les nostres accions
ni la de les nostres estructures.

La Salle Catalunya celebra la III Assemblea per a la Missió Educativa

Compromís i acció, un repte permanent per a la Missió”. Aquest ha estat el lema que ha
encapçalat els diversos processos de participació que les obres, els centres i els diversos
àmbits implicats han treballat fins a la realització de l'Assemblea, al Casal La Salle Sant
Martí Sesgueioles, Veciana. Durant els 3 dies de plenari i de reflexió i treball en petits grups,
els 65 assembleistes convocats van aprovar les línies d'acció i les accions que marcaran el
camí a seguir els propers 3 anys.
Partint del pla estratègic del Districte, s'anaren ampliant i contextualitzant a la nostra realitat
els diversos objectius plantejats des dels camps de la Missió, l'associació i la formació; la
Pedagogia; la Pastoral, l'ensenyament religiós escolar i l'educació en pro de la justícia;
l'Organització de la Xarxa, i la Gestió dels centres i obres. Les diverses fites plantejades
formaran part del pla d'animació del sector, una mirada estratègica en forma de pla triennal.
Aprofitant la celebració de l'Assemblea per a la Missió Educativa Lasal·liana (AMEL), els
assistents decidiren fer ús d'aquest òrgan de decisió per reafirmar el posicionament públic de
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La Salle Catalunya a favor del model d'immersió lingüística implantat des de fa anys al
sistema educatiu del nostre país. La proposta aprovada pretén “donar suport explícit a les
entitats i institucions que treballen pel manteniment d'aquest model” i reconèixer públicament
“l'ús del català com a llengua vehicular d'aprenentatge i eina de cohesió social”.
A l'assemblea hi assistiren diversos representants dels centres i obres: dels equips directius,
del professorat, dels serveis centrals, dels associats a la institució, dels Germans, dels
Joves, de la Fundació Comtal i de l'ONGD Proide. També hi assistiren representants de
l'Equip d'Animació del Districte ARLEP (La Salle Espanya i Portugal), i els diversos membres
de l'equip de secretaria.
El Gmà. Jesús Miguel Zamora, visitador provincial titular del Districte, i el Gmà. Josep
Guiteras, provincial de La Salle Catalunya, foren els encarregats de donar inici a l'assemblea
i també de fer-ne la cloenda.
La celebració de l'Eucaristia en marcà el final i fou també el moment per entregar el record
de l'Assemblea: “el senyal”, un instrument de fusta que els germans de les escoles cristianes
utilitzaven a classe per a mantenir el silenci i la disciplina entre els alumnes.

Catalunyareligio.cat, un servei cada vegada més ben valorat
EL P. Màxim Muñoz i el G. Lluís Serra, com a president i secretari general de l’URC
respectivament, van participar al Consell Editorial de Catalunyareligio.cat

(CR) El poeta i gestor cultural Carles Duarte és el nou copresident del Consell Editorial de
CatalunyaReligió.cat. Duarte substitueix aIgnasi Garcia i Clavel, que el passat desembre va
presentar la renúncia per la seva incorporació com a director d’Afers Religiosos de
l’Ajuntament de Barcelona. Josep Maria Carbonell continua com a copresident del Consell
Editorial amb Carles Duarte.
El relleu es va formalitzar aquest dilluns en una reunió del Consell Editorial de
CatalunyaReligió.cat a Barcelona. El Consell Editorial és l’organisme encarregat de vetllar
per l’orientació general del portal i està format per les diverses entitats que el patrocinen.
La majoria són ordes religiosos i fundacions que financen CatalunyaReligió.cat i col·laboren
en l’elaboració dels continguts.
El nou copresident del Consell Editorial, Carles Duarte, és actualment director de
la Fundació Lluís Carulla, membre del Consell de Cultura de Barcelona i de la Junta de la
Coordinadora Catalana de Fundacions. Fa pocs dies, després de l’elecció per una àmplia
majoria al Parlament de Catalunya, va ser nomenat president del CONCA, el Consell
Nacional de la Cultura i de les Arts.
Duarte té una llarga trajectòria en l’àmbit literari, cultural i de la gestió. Poeta i lingüista,
va ser col·laborador de Joan Coromines al Diccionari etimològic i complementari de la
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llengua catalana i també va publicar conjuntament
amb Antoni M. Badia i Margarit una obra sobre
l'establiment del llenguatge administratiu.
La seva obra poètica ha estat traduïda a diverses
llengües i ha merescut els premis Rosa Leveroni,
Vila de Martorell i Crítica “Serra d’Or”. Ha rebut la
Creu de Sant Jordi i és cavaller de les Arts i les
Lletres de la República francesa. També ha estat
distingit per l'APPEC i l'ACPC. Va ser secretari
general de la Presidència de la Generalitat de
Catalunya en l'últim govern presidit per Jordi Pujol.
Col·labora habitualment en diversos mitjans de comunicació. La seva presència a
CatalunyaReligió.cat se suma a les diverses entitats i fundacions cíviques i culturals en les
quals participa de forma desinteressada.
En aquesta reunió del Consell Editorial també es va valorar molt positivament el servei que
ofereix CatalunyaReligió.cat i la seva consolidació com a portal de referència a
Catalunya en menys de tres anys de funcionament. Actualment el Consell Editorial està
format per representants dels Claretians, Maristes, Vedruna, Fundació Blanquerna,
Companyia de Jesús, Escola Pia, Abadia de Montserrat, Sant Joan de Déu, Caputxins,
La Salle, Salesians, Fundació Pere Tarrés, Institut Químic de Sarrià, Justícia i Pau,
Fundació Joan Maragall i Unió de Religiosos de Catalunya.

L’Orde de la Camàldula celebra 1.000 anys
Entrevista al prior de los camaldulenses, Alessandro Barban
Por H. Sergio Mora
ROMA, martes 17 julio 2012 (ZENIT.org).- Fundados mil años atrás por san Romualdo,
monje benedictino y eremita, el Sacro Eremo y el Monasterio de Camaldoli se encuentran
sumergidos en un sugestivo bosque de los Apeninos, Italia.
Dos realidades diversas: la comunitaria del monasterio y la solitaria del éremo, que
entretanto forman una sola comunidad, la que encuentra sus raíces en la antigua tradición
del oriente cristiano y del occidente de
San Bernardo.
En este milenario de su fundación ZENIT
le pidió al prior general de los
Camaldulenses,
Alessandro
Barban,
originario
de
Ferrara,
sacerdote,
licenciado en historia contemporánea en
la Universidad de Bolonia, con estudios
de teología en san Anselmo y en la
Gregoriana de Roma, atraído desde muy
joven por el Señor y monje desde 1989,
cómo están viviendo este evento.
Una orden que cumple mil años, emocionante, verdad?
–Padre Barbán: Le he pedido a mis hermanos que los vivamos con gran humildad, para no
caer en el peligro de una autoglorificación o de realizar discursos apologéticos, porque mil
años delante de Dios son como un solo día, como dice la carta de Pedro.
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Y por lo tanto debemos tomar en consideración que si bien es verdad que para la historia mil
años son tanto, debemos mantener los pies en la tierra, ser humildes y reconocer también
nuestra marginalidad, pobreza numérica, compuesta por unos cien miembros en todo el
mundo. El señor nos ha bendecido en estos mil años y espero que seguirá haciéndolo, si
bien tenemos que ser conscientes de nuestros límites. De las potencialidades que podemos
tener así como de la situación muy objetiva de nuestras casas y congregación.
¿Cuál es su carisma a través de los siglos pero quizás principalmente en los días de
hoy?
–Padre Barbán: Nuestro carisma es un poco complejo, porque tenemos la vida cenobítica en
nuestro monasterio a ochocientos metros de altura, sea la vida más de tipo eremítico, y
hablo del éremo a mil doscientos metros. Tenemos además un tercer bien, como lo
llamamos nosotros: O sea: el primero la vida comunitaria, el segundo la vida solitaria y el
tercer bien es el de la evangelización.

Se refiere a la hospitalidad y a los cursos que se realizan en sus casas?
–Padre Barbán: Sí, y por esto nuestras comunidades, nuestros centros son un pulmón muy
abierto, una realidad que acoge, de formación, de teología, de Biblia, de cultura muy general.
Tenemos esta característica nada despreciable como ser encuentro para el hombre y la
mujer de hoy. Practicamos una hospitalidad que tiene una finalidad de evangelización.

Sé que realiza también una labor ecuménica e interreligiosa importante.
–Padre Barbán: Sí, desde hace unos treinta años tenemos cada año una semana dedicada
al diálogo hebraico cristiano. Fuimos los primeros que iniciaron este camino en Italia y esta
forma de diálogo única entre cristianos, católicos y judíos.
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¿Y como monjes?
–Padre Barbán: Como tales estamos muy abiertos a las tradiciones de la Iglesias orientales
y ortodoxas. Es claro que siendo monjes hemos nacido antes de la división y separación
entre el mundo latino y el mundo
griego, bizantino. Por lo tanto tenemos
también una relación particular con la
tradición monástica y teológica y con
las Iglesias ortodoxas y bizantinas.
O sea diálogo ecuménico, ¿pero
también interreligioso?
– Padre Barbán: El hecho de tener una
casa también en India hace que
tengamos de alguna manera un
diálogo interreligioso, porque la
mayoría de ellos son claramente
hindúes. Teniendo un asram en India,
en cuanto monjes estamos también
con la tradición monástica hindú y también con la budista, por lo tanto de algún modo de
acercamiento y comprensión.
¿En la Nueva Evangelización trabajan no solamente con la oración sino también con
el contacto directo?
–Padre Barbán: En cuanto monjes camaldulenses sobre todo tenemos en nuestra regla el
silencio y la oración, si bien esto no nos aísla, no quiere ser una separación, una
contradicción al diálogo y a la hospitalidad.
Nosotros practicamos la hospitalidad en las personas que de alguna manera son creyentes,
con las que ya son católicas, o con quienes están en la búsqueda. Existen muchas personas
que tienen dificultad a poner un pie en una iglesia católica, quizás no van más a misa o
tienen dificultad con su propia fe. A veces en un ambiente como el nuestro se sienten más
cómodos. Y por lo tanto realizamos una acción de acoger y dar hospitalidad a estas
personas que están buscando una clarificación interior de su ser católicos, cristianos o
creyentes.
Si uno quiere tomar contacto con ustedes para realizar una estadía, ¿encuentra los
datos en su web www.monasterodicamaldoli.it para inscribirse?
–Padre Barbán: Nosotros tenemos una hospitalidad diversa. Aquí en el éremo para quienes
quieren cultivar la oración y el silencio, por lo tanto los ritos espirituales. En cambio en el
monasterio tenemos las semanas organizadas: las personas se inscriben porque están
interesadas en un determinado tema o en una semana con contenidos específicos. La
hospitalidad se realiza durante una semana. Además permitimos retiros de sacerdotes,
monjas, etc.
¿Por lo tanto estudio y silencio?
–Padre Barbán: Sí, se alternan todas estas cosas, por lo tanto una dimensión más de
estudio en la propuesta que damos de hospedaje en el monasterio, mientras que en el
éremo ofrecemos la dimensión más contemplativa, del silencio y la meditación.
¿Su orden es la más antigua?
–Padre Barbán: entre las órdenes monásticas no sé si seremos los más antiguos, si bien
seguramente estamos entre lo pocos que tienen una historia milenaria.
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Manuel J. Cortés Soriano, reelegido superior general de los marianistas
La Compañía de María cuenta actualmente con 1.200 miembros
ZENIT, redacción, 14 de julio de 2012 - Los delegados
del XXXIV Capítulo General de la Compañía de
María (Marianistas), que en estos momentos está
teniendo lugar en la Administración General de la
congregación en Roma, han elegido a Manuel J.
Cortés Soriano para un segundo mandato como
superior general.
Tras la celebración de la eucaristía y la invocación
al Espíritu Santo para que asistiera la elección, los
delegados de todas las Unidades Marianistas del
mundo se reunieron en Asamblea General para realizar la votación.
En la eucaristía, durante la homilía el presidente, el padre José María Arnáiz SM exhortó a
los delegados a escuchar la voz del Espíritu y a reflexionar sobre las actuales necesidades
de la Compañía y quién puede ser llamado a dirigirla de la mejor manera en este momento.
En la votación, el padre Manuel fue reelegido.
El superior general nació en Valencia, España, en 1945. Entró en el noviciado de la
Compañía de María en 1961. El 12 de septiembre de 1962 profesó sus primeros votos en
Elorrio, Vizcaya. Tras varios años de estudio y un tiempo dedicado a la enseñanza, entró en
el Seminario Marianista en 1970 y fue ordenado el 24 de marzo de 1974, en Friburgo, Suiza.
A lo largo de sus cincuenta años como religioso marianista, el padre Manuel ha servido en la
Compañía como superior local de comunidad, capellán de colegio, maestro de novicios y
párroco. De 1989 a 1997, sirvió como provincial de la antigua Provincia Marianista de
Zaragoza.
El padre Manuel es licenciado en Física y Teología. Es autor de varios libros. Habla varios
idiomas, entre los que se encuentran el inglés, español, francés e italiano.
Fue elegido como decimotercer sucesor del beato Guillermo
José Chaminade el 21 de julio de 2006. Durante su primer
mandato, visitó todas las Unidades de la Compañía de María,
encontrándose personalmente con casi todos los miembros, y
presidió el Consejo General en su tarea de guiar y gobernar la
Compañía. Este segundo mandato será de otros seis años. Junto
con los tres asistentes generales, guiarán a una Compañía de
María que actualmente cuenta con unos 1.200 miembros.
La Compañía de María, presente en 30 países, fue fundada por el
beato Chaminade en Burdeos, Francia, en 1817. Es una de las ramas de la Familia
Marianista que está compuesta también por las Hijas de María Inmaculada (FMI), las
Comunidades Laicas Marianistas (CLM) y el instituto secular conocido como Alianza Marial
(AM). La Compañía de María fue fundada con el carisma de la "composición mixta",
religiosos sacerdotes y religiosos laicos que viven y trabajan juntos en comunidad e
igualdad de derechos.
El Capítulo General continúa con la elección de los asistentes generales. Se prevé que
finalizará el próximo 22 de julio. Durante este tiempo se dialogará y determinarán las
direcciones y prioridades tanto para el Consejo General, como para la Compañía de María.
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Capítol general de l’Orde dels Mínims
Roma, 2 – 14 de junio de 2012
La Orden de los Mínimos ha celebrado su LXXXV Capítulo General Ordinario en el
Colegio Internacional de Roma-Eur la primera quincena de julio 2012.
El mandato del Corrector General y su Curia había llegado a su cumplimiento.
El tema del Capítulo General ha sido: “La Orden de los Mínimos: desafíos
actuales, propuestas, esperanzas”.
Los
treinta
capitulares
provenientes de Europa, USA,
América Latina, África e India han
estado ocupados largas jornadas en
estudiar la problemática actual de la
Orden: el carisma penitencial del
santo Fundador, S. Francisco de
Paula y su Instituto en el tercer
milenio, la penuria vocacional, unida a
la avanzada edad de sus miembros, el
panorama de la nueva evangelización,
las nuevas fundaciones en los
continentes africano y asiático, los
instrumentos legales, código de
comportamiento y ético, la Tercera
Orden.
La reelección del P. Corrector General, P. Francisco Marinelli, ha tenido lugar el día
12 de julio. La elección de los Asistentes Generales, tenida el día siguiente, ha recaído en
los Padres: Jaime Mediavilla, Leonardo Messinese, Franco Russo y Evelio de Jesús
Muñoz.
El Capítulo ha producido además algunas mociones y decisiones que la Orden se
propone llevar a la práctica en la medida de sus fuerzas y posibilidades.
La primera de ellas es la renovación de las Constituciones y Directorio a tan sólo 26
años de su aprobación postconciliar. Pero así es el acelerado ritmo de cambio de nuestra
época.
La segunda moción consiste en adoptar un Modelo de organización y de vigilancia y
un Código ético para proteger a las personas que ofrecen o prestan algún servicio en el
ámbito de nuestras comunidades y en relación con la Orden.
En tercer lugar se han aprobado algunas “Orientaciones formativas” con sus fichas
complementarias que deben acompañar y completar nuestras Constituciones, Directorio y
Ratio Institutionis.
En cuarto lugar, no por su menor importancia, se ha coincidido plenamente en
revalorizar la vida fraterna favoreciéndola y estableciendo que haya mayor número de
religiosos por cada convento, aunque para ello se llegue clausurar alguna de las casas. No
como moción, pero sí como marea de fondo, la insistencia recaía en el valor del testimonio
gozoso de nuestra consagración religiosa mínima a imitación del santo Fundador, san
Francisco de Paula, penitente y humilde. El acento recaía siempre en testimoniar la primacía
de Dios en un mundo que lo quiere marginar, y “el hacerse” como un niño – Mínimos - para
entrar en el Reino de Dios.
26

Continueu enviant notícies… al setembre seran publicades
Horeb, informatiu de l’URC, és el
resultat de la col·laboració de
tantes institucions religioses que
volen compartir la seva vida, les
seves
notícies,
els
seus
esdeveniments, els seus somnis,
les seves crides... per enfortir els
lligams que ens uneixen i viure plegats el do de la vida religiosa. Entre tots ho fem possible.
Gràcies!
Podeu continuar enviar notícies i material informatiu, perquè la vida té parèntesis, però no
s’atura, L’estiu és temps privilegiat de Capítols generals, assemblees... i vida institucional.

Secretaria de l’URC
El dia 25 de juliol és el darrer dia en què la secretaria romandrà oberta. Tornarà a obrir-se el
27 d’agost.

Contacta amb nosaltres
Lluís Serra
Noemí Pujol
Web
Facebook
Twitter

Secretari general de l’URC i director del CEVRE
Secretaria de l’URC i del CEVRE
Informatiu Horeb
Unió de Religiosos de Catalunya
Unió de Religiosos de Catalunya
URC Unió Religiosos

sec.general@urc.cat
info@urc.cat
horeb@urc.cat
www.urc.cat
www.facebook.com
@URC_Catalunya

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.general@urc.cat / Secretaria: info@urc.cat / Informatiu: horeb@urc.cat
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