
    
 
 

 
Rere la pausa estiuenca, obrim un nou curs (2012-2013) amb 
reptes apassionants. Es tracta de viure el seguiment de Crist 
en un context sociopolític, econòmic i eclesial de molta 
complexitat. La celebració de l’Any de la Fe i el Sínode de la 
Nova Evangelització són dos eixos de gran rellevància, que 
toquen en profunditat la consagració religiosa i la missió 
apostòlica. 
El profeta Jeremies escriu: “Si surto al camp veig les víctimes 
de l'espasa; si entro a la ciutat veig els qui moren de fam. 
Profetes i sacerdots van errants pel país sense comprendre 
què passa.” (14,18). Si la característica de la vida consagrada 
és el profetisme, la fe és el nucli del missatge viscut amb 
amor. Reflexionar sobre el sentit profund de la fe, viure-la al 
cor i projectar-la en les accions poden ser les orientacions 
d’aquest Any de la Fe. Un tema essencial. 
La Nova Evagelització, entesa com a nou impuls en 
l’apostolat, esdevé un estímul per plantejar, també a fons, la 
missió de cada religiosa i religiós, en línia del carisma 
institucional. 
Horeb torna a la cita setmanal amb els seus lectors. 
Representa un espai de comunió intercongregacional, 
d’experiències compartides, de notícies, d’opinions... Cada 
número conté un munt d’al·licients por portar a la pregària. 
 
 

 
En aquests primers números del curs, incloem també les notícies ocorregudes 
durant el parèntesi estiuenc. La vida religiosa genera sempre novetats. L’estiu és 
temps privilegiat per celebrar Capítols generals i provincials, etc. 
Invitem els nostres subscriptors a difondre aquest mitjà. Cada persona pot rebre’l 
al seu correu electrònic particular. 
Podeu emplenar la subscripció directament a la web o demanar-la a la secretaria 
de l’URC: horeb@urc.cat 
 

Farem arribar als nostres subscriptors per correu electrònic els Programes de 
Formació promoguts per congregacions o entitats que puguin interessar a 
religioses o religiosos. 

Barcelona, 20 de setembre de 2012                                                                 ANY V. núm.      

Tret de sortida per a un curs amb reptes apassionants 

mailto:horeb@urc.cat
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Els Religiosos Mercedaris de la Província d'Aragó, amb la cúria provincial a Barcelona, del 
22 al 27 de juliol hem celebrat el XXXII Capítol Provincial celebrat al Convent de Santa Maria 
del Olivar (Teruel) i ha estat elegit per a un quart trienni superior provincial el P. Florencio 
Roselló Avellanas, i com a consellers provincials els PP. Juan Pablo Pastor Ariño, José 
Juan Galve Ardid, Manuel Anglés Herrero i Jesús Roy Gaudó. 
  

 

 

 

 

El suizo Mauro Jöhri conducirá a los frailes hasta el año 2018 
ROMA, domingo 2 setiembre 2012 (ZENIT.org).- El 84° Capítulo General de la Orden de 
Hermanos Menores Capuchinos, reunido en Roma, reeligió el pasado 27 de agosto al fraile 
de origen suizo, Mauro Jöhri, como Ministro General para el periodo 2012-2018. 

Jöhri nació en el cantón suizo Grigioni, donde los pobladores hablan italiano y lombardo. 
Ingresó en la Orden como novicio en 1964 y estudió teología en el seminario capuchino de 
Soleura (Basilea, Suiza). Fue ordenado sacerdote en 1972 y continuó sus estudios para ser 

Reelegit el P. Florenci Roselló provincial dels Mercedaris 

Reelegit el Ministre general dels Franciscans Caputxins 

http://www.zenit.org/spanish
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profesor de teología, que ejerció en la Universidad de la Suiza italiana. Fue provincial 
superior de los frailes capuchinos para Suiza en 1995 y fue electo por primera vez como 
Ministro General en 2006. 

También fueron elegidos en la cita como Vicario General el fraile eslovaco Štefan Kouh y los 
nueve Definidores Generales provenientes de los diversos países. 

Para honrar tan importante elección los padres capitulares recibieron la visita del predicador 
de la Casa Pontificia, fray Raniero Cantalamessa, OFM Cap, quien llegó acompañado de su 
amigo el tenor italiano Andrea Bocelli. Este interpretó algunos temas de su repertorio que 
fueron el deleite de los participantes. 

La Orden tiene actualmente 10.834 frailes distribuidos en los cinco continentes. 

Para seguir el Capítulo General: www.capitulum2012.info. 
 

 
 
 

Les Germanes Caputxines de la Mare del Diví Pastor han 
celebrat el XXIII Capítol General del 5 al 15 d’agost a la 
Casa Noviciat de Pallejà.  
 
El Govern General ha quedat constituït així: ha estat elegida 
superiora general per als pròxims sis anys la germana Maria 
Carme Brunsó Fageda; vicària general, la germana Mª 
Isabel Varela Castro; segona consellera, la germana 

Margarita Bravo Urbina; tercera consellera, la germana Martha Patricia Serrano Escobar, i  
quarta consellera, la germana Luisa López Salgado. 
 
 
 

 
Del 16 de juliol al 5 d'agost les Germanes 
Marianistes hem celebrat a Roma el 31 
Capítol General. 
 
L'assemblea capitular constituïda per 31 
germanes, representatives dels 14 països 
on som presents, va fer experiència de la 
fraternitat universal que estem cridades a 
viure, on les diferents cultures i el sentit de 
l’alteritat son font d’enriquiment, oportunitat 
i comunió. 
 
El text de Lc 5,4-11 que ens va 
acompanyar a totes les comunitats durant 
la seva preparació ens ha guiat en la 

recerca, diàleg i discerniment entorn dels aspectes que la Congregació està anomenada a 
potenciar en aquest nou període: la missió, la formació i la vida comunitària. 
 
Hem estat convidades a posar la nostra confiança en la Paraula, a tirar llac endins amb 

Maria Carme Brunsó, 
nova superiora general de les Germanes Caputxines de la Mare del Diví 

Pastor 

31 Capítol General de les 

Filles de Maria Inmaculada - MARIANISTES 

D’esquerra a dreta: Susana Kim (Corea),           
assistent de vida religiosa; Franca Zonta (Itàlia-
Índia), superiora general; Ana Lúcia de Góes 
(Brasil), assistent d'educació; Gretchen Trutman 
(Estats Units), assistent d'assumptes temporals. 

 

http://www.capitulum2012.info/
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Jesús, a fer el necessari per aprofundir la nostra relació amb Ell, a trobar en Ell la força 
perquè les nostres mediacions apostòliques siguin veritablement evangelitzadores. 
Comptem amb Maria, Ella ens ajuda a deixar-nos habitar per l'Esperit i inventar maneres de 
ser testimonis de la Fe en la nostra cultura actual. 
En aquest Capítol ha estat també elegit el nou consell general, quatre germanes que en 
l'esperit dels nostres fundadors, Adela de Batz de Trenquelléon i Guillermo José Chaminade, 
dinamitzaran la vida de la congregació els propers cinc anys. 

Carmen Belda, fmi 
 
 
 
 
 

Elecció de la priora del Monestir de la Mare de Déu de Montsió de les Monges 
Dominiques, a Esplugues de Llobregat 
El 10 de setembre de 2012 s’ha fet elecció de priora al monestir de Santa Maria de Montsió i 
ha estat elegida nova priora la germana Teresita María Gazzano Gricel per un període de 
tres anys. 
 
 
 
 
 
(Teresa Pujal/CR - 21/08/2012) Des del 
diumenge de Rams de 2011 fins al dia de 
santa Clara d’enguany, les germanes 
clarisses d’arreu del món hem celebrat el 
8è centenari de la nostra fundació. Al llarg 
de tots aquests mesos s’han fet a cada 
comunitat diferents celebracions, trobades, 
vetlles de pregària... i també activitats com 
a Federació. 

El passat dia 11, solemnitat de santa Clara, 
a escala mundial, clausuràvem aquest 
gairebé any i mig de celebració dels nostres orígens. Una cloenda que va tenir lloc en 
l’Eucaristia i que cada comunitat va celebrar particularment però en estreta comunió i 
fraternitat amb les altres germanes que, a tot arreu, estaven commemorant el mateix. Un 
centenari entranyable que, malgrat que s’ha tancat “oficialment”, no volem que es clogui ni 
en les nostres comunitats ni dintre de nosaltres mateixes. 

Tot aquest temps de celebració ens ha ajudat a aprofundir en la riquesa del nostre carisma, 
a estimar-lo i a valorar-lo encara més, i també a agrair el do de ser continuadores de la 
vocació i de la missió de Clara d’Assís en el nostre món. Un temps que ens ha permès 
estrènyer lligams de fraternitat entre les diferents comunitats perquè ens ha fet sentir en 
comunió i unides per un mateix ideal. Personalment hem pogut endinsar-nos en el do de la 
vocació i renovar el nostre compromís de viure l’evangeli i el seguiment de Jesucrist a l’estil 
de Clara d’Assís, sempre nou i actual.    

Teresa Pujal, abadessa del Monestir de Santa Clara de Reus 

Teresita Maria Gazzano, nova priora del Monestir de la Mare de Déu de 
Montsió de les Monges Dominiques  

"La celebració dels vuit segles de les clarisses ens ha ajudat a aprofundir 
en el nostre carisma"  

 

http://www.clarisascatalunya.cat/
http://www.clarisascatalunya.cat/
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(Abadia de Montserrat - Dll, 6/08/2012) El pare Bernabé Dalmau ha celebrat aquest cap de 
setmana el jubileu monàstic. Durant la missa conventual de Montserrat, que va presidir l'abat 
Josep M. Soler dissabte 4, el pare Bernabé ha renovat els vots quan es compleixen 50 anys 
de la professió, que va tenir lloc a Montserrat el 6 d’agost de 1962. “Un cinquantenari de 
professió monàstica és la constatació del desig humà permanent de cercar Déu. El propòsit 
del monjo no és una aventura desmesurada. Per això, la recerca autèntica de Déu, sant 
Benet l’assenyala al candidat com a indici de vocació”, afirma Bernabé Dalmau un cop 
viscuts 50 anys com a monjo. 

L’exhortació inicial de l’abat de la comunitat en la litúrgia de quan un monjo arriba als 
cinquanta anys de professió -i que avui s’ha repetit a la Basílica de Santa Maria- comença 
així: “Encara que sent la recança de no sempre haver-hi estat fidel...”. “Si una cosa queda 
clara de la vida monàstica és que Déu s’hi mostra màximament fidel –assegura el Bernabé 
Dalmau–, tot i que l’home no li sigui sempre fidel. Al novici, veure que la comunitat li besa el 
peu, pot fer-li sentir l’esglai de Pere en l’última cena; al monjo adult, un jubileu li recorda la 
reacció de l’apòstol en rebre la vocació de pescar homes: “Aparteu-vos de mi, que sóc un 
pecador”. Aquesta és la paradoxa de la vida benedictina: “amb el progrés en la vida 
monàstica i en la fe, s'eixampla el cor i es corre per la via dels manaments de Déu en la 
inefable dolcesa de l'amor”, però, alhora, el monjo tota la vida ha d’aprendre a l’“escola del 
servei diví” que és el monestir”. 

“Vora tres mil monjos han poblat al llarg d’un mil·lenni la muntanya de Montserrat –afegeix el 
monjo jubilar–. Tots ells, un moment o altre, s’han enfrontat amb el repte de ser sincers amb 
ells mateixos i envers Déu, per saber si el buscaven de veritat. Han tingut confiança que a 
Montserrat el podien trobar, i han fet el pas”. “La seva presència a la casa de la Mare de Déu 
no ha pretès ser una juxtaposició d’individus, sinó la fortalesa que sols s’obté quan un se 

Bernabé Dalmau, 50 anys de la professió monàstica 

http://www.abadiamontserrat.net/(S(z1d4skqio4whlw41wetozt2s))/Default.aspx
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sent cridat a formar comunitat. Passar de juxtaposició a cos compacte –això és la comunitat– 
sols s’obté per la comunió de la vida en Crist”, explica el pare Bernabé. 

Paraules de Josep M. Soler durant la celebració del jubileu monàstic 
Josep M. Soler, abat de Montserrat, va dir durant l’homilia de la missa celebrada dissabte 4 a 
la Basílica de Santa Maria que “amb el progrés en la fe i en la vida monàstica anem 
experimentat d’alguna manera les delícies d’estar amb Déu, de compartir-les amb els 
germans de comunitat i amb tantes persones, unes en el diàleg personal, d’altres en 
l’eficàcia discreta de la pregària. El camí monàstic no sempre resulta fàcil, però és fascinant; 
i amb l’ajuda de Déu i el sosteniment fratern de la comunitat el monjo pot experimentar com 
se li va eixamplant el cor i tastar la “inefable dolcesa de l’amor”, de l’amor generós i tendre 
que Déu ens té i de l’amor que anem aprenent a viure envers Déu i els germans”. “Avui –ha 
continuat el pare Abat– el pare Bernabé dóna gràcies pels seus cinquanta anys de vida 
monàstica. Uns anys fecunds en la recerca de Déu, en l’atenció espiritual a les persones i de 
servei a l’Església amb la paraula i amb els escrits. Ara renovarà el seu compromís de 
donar-se més i més a Déu, a la comunitat, a la missió de Montserrat i al bé del Poble de 
Déu; ho fa conscient que esdevenir monjo madur, a l’escola de la Saviesa divina, porta a 
viure amb dignitat humana i 
espiritual totes les circumstàncies 
de cada dia i prepara per quan, al 
capvespre de la vida, siguem 
examinats d’amor”. 

Bernabé Dalmau i Ribalta 
Bernabé (Ramon) Dalmau i Ribalta 
va néixer a Igualada el 5 de 
setembre de 1944. Va iniciar el 
noviciat el 29 de juliol de 1961, va 
fer la professió simple el 6 d’agost 
de 1962 i la solemne el 8 de 
setembre de 1965. Va ser ordenat 
sacerdot l’1 d’octubre de 1972. 
Acabats els estudis eclesiàstics a 
Montserrat, els va ampliar a 
Estrasburg, on es va llicenciar en Teologia i en Dret Canònic. A part d’algunes estades 
relativament breus a la casa filial que Montserrat tenia a Jerusalem i al monestir castellà del 
Paular, i un reciclatge a Roma, ha exercit sempre l'activitat a Montserrat, especialment en el 
camp de les publicacions, de l'ensenyament i de la pastoral. 

Ha col·laborat des dels inicis en la revista Documents d'Església, de la qual és director des 
del 1986. Per això, ha traduït els documents del Concili Vaticà II i els principals dels 
pontificats de Joan Pau II i de Benet XVI. També, com a traductor, ha col·laborat en les 
edicions catalanes del Codi de dret canònic (1983) i del Catecisme de l'Església catòlica 
(1993). Sempre ha tingut afecció en el camp de la litúrgia i, per aquest motiu, des de 1988 és 
el representant del Monestir de Montserrat en la Comissió Interdiocesana de Litúrgia, i ha 
intervingut activament en les activitats d’aquesta Comissió, d’una manera especial en el 
Concili Provincial Tarraconense i en algunes de les seves aplicacions. Des de 2003 també 
és membre de la Comissió Interdiocesana de versions litúrgiques. 

Ha publicat diversos opuscles de divulgació religiosa, especialment en el camp litúrgic. Al 
seu moment va escriure un Lèxic d’espiritualitat benedictina. També s’ha prodigat 
recentment en els mitjans de comunicació. Durant els sis primers anys de govern de l’abat 
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Josep M. Soler, va ser el sotsprior del monestir. En l’actualitat continua alternant el temps 
entre les publicacions i la pastoral. Recentment  ha publicat un llibre, en gran part 
autobiogràfic, que porta el títol Al capvespre t’examinaran en l’amor. Confessions i un de 
titulat Envellir amb dignitat. Està en premsa una obra de luxe, Cercar Déu a Montserrat, que 
presenta el monestir en els seus aspectes d’història, d’edificis i d’espiritualitat. 

L’homilia del P. Abat es pot descarregar directament del web principal de Montserrat: 
www.abadiamontserrat.cat (Homilies) 

 

 

 

Jesús vio una multitud y se compadeció de ella… (Mc 6,34) 
Dadles vosotros de comer… (Mc 6,37) 
 

Queridos hermanos y hermanas: 

Quisiera saludaros al inicio de un nuevo curso, que el Señor nos ofrece para 
seguir “gastándonos y desgastándonos” por el Evangelio (cfr 2 Cor 12,15) llevando la 
esperanza de Jesucristo a nuestro mundo.  

Con mi saludo deseo compartir con vosotros y vosotras algunas reflexiones sobre la 
situación que más preocupa a nuestra sociedad y que está afectando ya a un número 
dramático de personas y familias: la crisis económica y social. Una situación que nos afecta 
como ciudadanos y 
de modo particular 
como hombres y 
mujeres seguidores 
de Jesucristo, 
pobre y amante de 
los pobres, que ha 
proclamado la 
igualdad y la 
fraternidad entre 
todos los hombres. 
A este Jesús 
hemos prometido 
imitarle con una 
vida pobre y una 
entrega gratuita 
para servir a sus 
predilectos. 

Es justo reconocer 
que a niveles 
institucionales y 
personales, la Vida 
Religiosa està respondiendo con gran generosidad, de mil maneras diversas, a tantas 
urgencias y tantes tragedias, cuyas lágrimas y angustias conocemos bien, cuyos nombres y 
apellidos son para nosotros rostros concretos, más allá de una solicitud burocrática de 
ayuda. Comprendemos bien que llamados a ser testigos de Jesucristo en esta Iglesia y esta 
sociedad, no podemos permanecer insensibles ante una sociedad que egoístamente ha 
desplazado a los márgenes a aquellos que para Jesús son el centro. “Hoy Dios nos sigue 
pidiendo que seamos guardianes de nuestros hermanos…” (Benedicto XVI, Cuaresma 

CONFER, missatge d’inici de curs del P. Elías Royón, president 

http://www.abadiamontserrat.cat/
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2012), y que preguntemos con inquietud y libertad evangélica a los responsables de la toma 
de decisiones si se están repartiendo justamente las cargas, si se busca con eficacia y 
creatividad poner realmente todos los recursos posibles para remediar lo que ya son 
necesidades primarias como el comer y la salud; si la honradez, la integridad y la verdad 
presiden siempre las actuaciones de los políticos. (Intención del Papa para el mes de 
septiembre del Apostolado de la Oración). 

Como cristianos y religiosos no podemos ser ajenos al compromiso con la justicia que nace 
de la fe en Jesucristo; no acoger a los que más sufren los efectos económicos y morales de 
la crisis: las familias. La caridad nos debe llevar a denunciar las injusticias en el reparto de 
sus consecuencias; a ser palabra de los obligados de mil maneras a callar; a proteger a los 
que hemos dejado “sin papeles” arrebatándoles su dignidad de personas, de hijos de Dios; a 
ser consuelo para los que viven en el abandono y la soledad, y esperanza para los jóvenes 
desilusionados y frustrados de tantas vanas promesas sociales y políticas.  

Tal vez nos podría ayudar reflexionar en los equipos de trabajo pastoral y en las 
comunidades sobre estas dos cuestiones: la compasión humana hacia la persona que 
ayudamos y sobre nuestra pobreza religiosa. 

Efectivamente, nuestra acción 
caritativa y social no respondería 
a la dimensión evangélica si no 
integrara una cercanía compasiva 
a las personas, si no nos 
interesara y compartiéramos sus 
sentimientos, su vida. Jesús 
cautiva a la muchedumbre porque 
tiene un corazón compasivo, 
porque se le conmueve las 
entrañas ante el dolor y el 
sufrimiento humanos. La situación 
de crisis debería ser leída por 
nosotros como “un signo de los 
tiempos,” una palabra de Dios, 
una llamada a la reflexión orante 
respecto a nuestra pobreza 
religiosa. No vivimos con largueza 
pero sí lejos de las carencias de 
muchos. Que no solo ayudemos 

con la presencia, sino también compartiendo nuestro poco, nuestros cinco panes y nuestros 
pocos peces. Aquel joven del evangelio no sabía que Jesús los multiplicaría, sólo supo 
poner a disposición de los demás lo que tenía. En nosotros no cabe hablar de “recortar” 
tantos por cientos, sino de una voluntad decidida y eficaz de solidaridad evangélica que nos 
lleve a compartir lo que se tiene, llegando en ocasiones a hacerlo incluso de lo necesario. No 
lo dudemos el Señor sabrá multiplicarlo. 

Todos necesitamos convertir el corazón. Y es que la injusticia hunde sus raíces en un 
problema que es espiritual. Por eso su solución requiere una conversión espiritual del 
corazón de cada uno y una conversión cultural de la sociedad, de tal manera que prevalezca 
la voluntad de cambiar las estructuras de pecado que afligen a nuestro mundo. 
 
Elías Royón, S.J. 
Presidente de CONFER. 
3 septiembre 2012 
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Hemos celebrado nuestro XXIII Capítulo 
General del 23 de julio al 15 de agosto. La 
primera semana fue de ambientación 
espiritual. Iniciamos las sesiones de trabajo 
capitular el 31 de julio... La elección de la 
Superiora General la tuvimos el sábado 11 de 
agosto. Ha sido elegida superiora general del 
Instituto la hermana Mª Carlina Zambrano 
Zambrano. Ella ha estado en el gobierno 
general durante 12 años. Los seis últimos 
como secretaria general. Con ella fui en una 
ocasión a la Secretaría para pedirle algunas 
orientaciones que usted amablemente nos 
facilitó... 

Agradezco en nombre de todas su apoyo así como la información que puntualmente 
recibimos sobre Vida Religiosa.  
También agradezco comunique a la Junta de la URC esta información sobre nuestra nueva 
responsable. 
Con gratitud y afecto,      María Luisa Carrión, RMM 
 
 
 
 
 

El passat 5 d’agost, a la capella de la Casa Provincial de 
les Filles de Maria Auxiliadora  (Barcelona – Sarrià), Elsa 
Franco va fer la seva professió perpètua com a 
salesiana. Aquest sí definitiu al Senyor va encomanar 
entusiasme al gran nombre de salesianes, família, amics, 
salesians, educadors i joves de tota la Inspectoria Mare 
de Déu del Pilar que hi eren presents, en un dia i lloc en 
què també es celebraven els 140 anys de la fundació de 
l’ Institut de les Filles de Maria Auxiliadora (Salesianes de 
Don Bosco) i altres religioses feien les noces de plata, les 
d’or o la renovació dels vots en aquest Institut. 

El sí de l’Elsa va regalar a aquella assemblea un 
reguitzell de símbols juvenils, metàfores, al·lusions a 
l’esport (érem en plens Jocs Olímpics 2012) com a 
prototip de superació i de treball en grup per un ideal, i 
poètics comentaris sobre el seguiment de Jesucrist. 
Abans de l’ Eucaristia, en una escenificació sorprenent i 
creativa, uns quants joves vestits d’esportistes, tot saltant 

en el recinte, anaven expressant que aquest seguiment de Crist, pel camí del carisma 
salesià des dels seus orígens, és empatia amb els joves, alegria, creativitat i forta 
experiència de Déu.  Els presents van aplaudir, van saltar i donaren gràcies a Déu per 
aquest sí i el de tantes salesianes que al llarg del temps diuen cada dia sí al Senyor. 

XXIII Capítol general de las Mercedàries Missioneres 

La germana Mª Carlina Zambrano Zambrano, nova superiora general 

Un SÍ per sempre 

Professió perpètua d’Elsa Franco com a Filla de Maria Auxiliadora 
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“You raise me up” va ser la cançó que, interpretada magistralment al final, resumia el 
missatge que Elsa va voler transmetre aquell dia: Déu és qui dóna la força, i ho fa a través 
de totes les persones amb qui compartim la vida. 

 

Els salts de l’Elsa  

Després, a la pàgina de 
la Inspectoria 
(www.salesianas.net), 
Elsa escrivia: “Segueixo 
saltant! La professió 
perpètua és un moment 
important i especial, no 
és un final sinó un altre 
salt endavant, un punt de 
partida del mateix viatge. 
Els viatges amb Déu 
tenen emoció, risc, 
aventura, “yuyu”, calor, 
encontres, cor... Això sí, 
sempre viatges on Ell vol 
i a la seva manera, per 
més que t’hi vulguis 
resistir. Fer el viatge amb 
Ell, viure i saltar amb Ell 
és quelcom increïble, sempre sorprenent, sempre nou. La seva crida i la meva resposta es 
fonen en la mateixa vida, la de cada dia. La seva crida és forta; la meva resposta vol ser 
coherent, alegre, enèrgica, capaç de contagiar. Déu és un crack, m’estima. Jo a Ell també i 
per això li he dit que sí, que segueixi comptant amb mi, que jo salto perquè Ell m’empeny i 
em sosté i que...    

         ...Gràcies a tots per acompanyar-me en un dia tant significatiu i, sobretot, per 
acompanyar-me en la vida.”    

         Les Salesianes també li donem gràcies a ella. 
 
 
 
 
 
De l’1 al 5 de setembre se celebra a Montserrat el Capítol de la Província, on participen 
superiors i delegats de 10 monestirs i de 3 cases dependents. 
El P. Josep M. Soler, reelegit Visitador de la Província Hispànica de la Congregació 
Benedictina Sublacense.  
Per completar els encontres dels superiors benedictins, del 9 al 15 de setembre tindrà lloc el 
Capítol General de la Congregació Sublacense a Subiaco i del 17 al 26 el Congrés d’Abats a 
Roma.  
 
Montserrat, 4 de setembre de 2012. De l’1 al 5 de setembre se celebra al Monestir de 
Montserrat el Capítol de la Província Hispànica de la Congregació Benedictina Sublacense. 
Durant el Capítol s’ha  procedit a l’elecció de l’Abat Visitador, que té la missió de fomentar la 
unió fraterna entre els monestirs i de fer-hi les visites canòniques. Per a l’esmentat servei ha 
estat reelegit el P. Abat Josep M. Soler, càrrec que venia desenvolupant des de l’any 1996. 
Participen en el Capítol els superiors i un delegat de cadascuna de les comunitats, a més 

Al Monestir de Montserrat, el Capítol de la Província Hispànica de la 
Congregació Benedictina Sublacense 

http://www.salesianas.net/
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dels membres del consell del Visitador i del prefecte d’estudis de la Província. Formen part 
de la Província Hispànica deu monestirs i tres cases dependents, distribuïts entre Espanya, 
Colòmbia, Brasil, Puerto Rico i França, i són els següents: Samos (Galícia) –amb la seva 
casa dependent de Mayagüez (Puerto Rico)-, El Paular (Madrid), Estíbaliz i Lazkao 
(Euskadi), Valvanera (La Rioja), Montserrat (Catalunya) –amb les seves cases dependents 
d’El Miracle (Solsonès) i de Sant Miquel de Cuixà (Conflent)-, Medellín i Guatapé (Colòmbia), 
Ponta Grossa i Santa Rosa (Brasil).  

En el decurs del Capítol, els superiors i delegats tenen l’ocasió de compartir la situació de les 
diferents comunitats i de tractar de diversos temes d’actualitat en la vida monàstica, com ara 
la formació dels nous candidats i l’accés i l’ús d’Internet en els monestirs.                           

Durant l’Eucaristia celebrada a l’inici del Capítol, el P. Josep M. Soler va subratllar que “la 
Paraula de Déu ens convida a ser dòcils a l’Esperit Sant perquè il·luminats i guiats per ell 
sapiguem discernir el que realment ens convé per a ser fidels a la vocació que el Senyor ens 
ha donat com a monjos en l’Església d’avui, oberta ja al demà. La pluralitat dels nostres 
monestirs és patent, situats com estem en contextos tan variats (…); les diversitats 
lingüístiques, culturals, d’estils de vida comunitària, de treball i irradiació en els nostres 
entorns, de sensibilitats i de projectes és una riquesa que compartim”. “Juntament amb la 
presència del Déu Trinitat en el nostre interior i en el sí de les nostres comunitats (…) tenim 
una vocació comuna marcada pel carisma benedictí, tan actual en l’Església i amb un 
missatge tan vàlid per a les societats de l’entorn dels nostres monestirs”, va afirmar el P. 
Abat de Montserrat.  

El Capítol Provincial tria també dos delegats per assistir al Capítol General, que junt amb els 
superiors assistiran al Capítol General de la Congregació, que se celebrarà al Monestir de 
Subiaco (Itàlia), del 9 al 15 de setembre.  

Finalment, del 17 al 26 de setembre tindrà lloc a l’Abadia Primacial de Sant Anselm de Roma 
el Congrés d’Abats de l’Orde Benedictina, al qual assistirà el P. Josep M. Soler, en qualitat 
d’abat de Montserrat i de Visitador de la Província Hispànica. 
 
 
 
 
 
En la Casa Generalicia de los Hermanos de la Salle de Roma 
 

Participarán en total 48 Hermanos de todo el mundo pertenecientes a 8 Institutos 
Religión Digital - Redacción, 09 de septiembre de 2012 a las 09:55 
 Para compartir lo mejor de la valiosa historia de nuestros Institutos y la gran riqueza de 
nuestra identidad de Hermanos 
Cartel del programa Religiosos Hermanos 

 Programa sobre la identidad y misión del religioso hermano 

"Tots germans", 

programa sobre la identitat i missió del religiós germà 

http://www.champagnat.org/400.php?a=6n=2493
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Durante el mes de septiembre se desarrollará en la Casa Generalicia de los Hermanos de La 
Salle el primer programa de formación intercongregacional de ocho Institutos de 
Religiosos Hermanos dedicados a la misión educativa. Participarán en total 48 Hermanos 
de todo el mundo pertenecientes a los siguientes Institutos: 
- Edmund Rice Christian Brothers  
- Hermanos de las Escuelas Cristianas  
- Hermanos de San Gabriel  
- Hermanos de la Instrucción Cristiana 
- Hermanos Maristas 
- Hermanos de Ntra. Sra. de la Misericordia 
- Hermanos del Sagrado Corazón 
- Hermanos de la Sagrada Familia 

 

 
 

Los objetivos de este programa se concretan en: 
- Profundizar en el tema de nuestra común identidad y 
misión como Religiosos Hermanos en la Iglesia y el 
mundo actual 
- Fomentar el conocimiento y la relación entre nuestros 
Institutos de Hermanos. 
- Vivir una experiencia intercongregacional de formación 
que nos ayude a reflexionar, orar y vivir juntos este 
momento importante de nuestra historia. 
- Compartir una experiencia de formación conjunta que 
pueda dar cauce a otras acciones formativas en el futuro. 
- Animar a los Hermanos de nuestros Institutos a 
encontrarse para realizar también esta reflexión a nivel 

local en nuestras Provincias / Distritos. 
- Elaborar materiales que puedan ayudar a continuar la oración y la reflexión sobre el tema. 
Deseamos que este encuentro sea una verdadera experiencia de fraternidad en la que los 
participantes compartan, además de la diversidad cultural y geográfica, lo mejor de la valiosa 
historia de nuestros Institutos y la gran riqueza de nuestra identidad de Hermanos. 
Inspirándose en las palabras de Jesús (Mateo 23,8), el programa lleva por título: "TODOS 
HERMANOS". 

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=2493
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=2493
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(Missioners Claretians de Catalunya, 3 set. 12)  
El P. Claret va arribar a Tarragona durant el mes de 
gener de 1846, quan tenia 38 anys, com a mossèn 
del bisbat de Vic i amb el títol de missioner apostòlic 
concedit per Roma. Des d'aquest moment la 
congregació claretiana ha conservat sempre una 
relació constant amb la ciutat tarragonina; el lligam 
sempre s'ha mantingut viu a través de la presència 
de missioners claretians, amb una comunitat molt 
activa en la ciutat. Diumenge 9 de setembre tindrà 
lloc l'Eucaristia de comiat que estarà presidida per 
l'arquebisbe de Tarragona Mons. Jaume Pujol i 
concelebrada, entre altres, pel Provincial dels 
Missioners Claretians de Catalunya, P. Màxim 
Muñoz. 

Aquesta presència com a congregació a Tarragona 
data de l'any 1883, quan es va fundar una comunitat 
sobretot per a la formació espiritual i acadèmica del 
Seminari diocesà, que el 1897 fou promogut a 
Universitat Pontifícia. 

Aquest ensenyament va quedar frenat durant la guerra civil, per se reprès després del 
conflicte. Tanmateix, la nova comunitat claretiana al servei de l'Església Tarragonina, tal com 
la coneixem avui en dia, no inicia la seva missió fins l'any 1951, ja que durant aquell any la 
Companyia de Jesús va haver de suprimir algunes comunitats, entre les quals la de 
Tarragona, i va ser llavors quan el cardenal Arriba i Castro els va confiar l'església de Sant 
Agustí, ubicada a la Rambla Vella, perquè hi oferissin el servei pastoral. 

Fins en aquest mes de setembre la comunitat claretiana de Tarragona comptava amb tres 
claretians, els PP. Bru Cañigueral, Miquel Bonjoch i Pere Codinachs. 

Tant ells tres com els claretians que han anat formant part d'aquesta comunitat han dut a 
terme una rellevant tasca pastoral oferint un servei continuat i generós de celebracions 
eucarístiques i de confessions. També des d'aquesta comunitat s'ha aportat un servei 
qualificat de predicacions, docència a l'Institut Superior de Ciències Religioses de St. Fruitós 
i responsabilitats diocesanes en l'àmbit de la vida consagrada i dels tribunals eclesiàstics. 

Durant aquests anys la congregació claretiana ha procurat dur a terme diferents reformes de 
manteniment i renovació de l'església de Sant Agustí. 

L'obra més significativa entre totes les que s'hi han dut a terme ha estat el canvi de l'antic 
presbiteri per l'actual. També s'han construït sis altars laterals dedicats a la Verge de Fàtima, 
Inmaculada, Sant Crist, Arcàngel Sant Miquel, Sant Antoni M. Claret i Cor de Maria, la 
patrona de la Congregació. A més a més d'aquestes reformes en l'interior del temple, s'han 
dut a terme altres millores com, per exemple, pavimentar tota la nau, col·locar nous 
confessionaris, adaptar l'església per a persones amb problemes de mobilitat o restaurar el 
sostre per evitar les filtracions de la pluja. 

Eucaristia de comiat pel tancament de la comunitat claretiana de Tarragona 



14 

 

Tal com comenta el Provincial dels Claretians de Catalunya, P. Màxim Muñoz: “És una pena 
tancar una comunitat amb una exemplar trajectòria de prop de 130 anys. Ens hi obliga la 
manca de vocacions i la necessitat d'atendre degudament les persones. Cal donar gràcies a 
Déu per haver pogut realitzar aquesta missió al servei de la ciutat i de l'Arquebisbat de 
Tarragona, que tant ens ha estimat. Hi ha lligams que no es trenquen mai. D'altra banda, la 
nostra presència a l'Arquebisbat continua a Valls, en el col·legi i la Parròquia del Lledó, i 
arriba també a través d'altres serveis propis del nostre carisma, com l'Editorial i Llibreria 
Claret i els mitjans digitals”. 

Dels 130 màrtirs claretians de Catalunya assassinats l'any 1936, quatre pertanyien a aquesta 
comunitat de Tarragona (els pares Joan Blanch, superior, Frederic Vila i Jaume Mir i el 
germà Antoni Vilamassana), i tres eren de la comunitat de la Selva del Camp. La beatificació 
d'aquests set màrtirs està prevista per al pròxim 27 d'octubre del 2013. 

Diumenge 9 de setembre tindrà lloc l'Eucaristia de comiat que estarà presidida per 
l'arquebisbe de Tarragona Mons. Jaume Pujol i concelebrada, entre altres, pel Provincial 
dels Missioners Claretians de Catalunya, P. Màxim Muñoz. Tothom qui ho desitgi està 
convidat a participar-hi i unir-se a aquesta celebració. 
 
 

 

La hermana Pat Farrell, presidenta saliente de la LCWR 

Sor Pat Farrell: "Podrán aplastar algunas flores, pero no podrán detener la primavera" 

"No hay herbicida político ni eclesiástico capaz de sofocar la novedad del espíritu de 
Dios” 
 El tono del último discurso de Farrell nos da la pista sobre lo que pueda ser el resultado del 
discernimiento de estos días 
 
 (Más de cerca).- Toda la asamblea, más de 900 superioras mayores de las religiosas 
norteamericanas, de pie, ha aplaudido durante varios minutos el vibrante y valiente 
discurso de la Presidenta de la LCWR, Sr. Pat Farrell, quien pasará esta tarde a ser 

"La semilla es incontenible y crece en cualquier lugar, sin permiso" 

http://www.masdecerca.com/2012/08/sr-farrell-podran-aplastar-algunas-flores-pero-no-podran-detener-la-primavera/
http://lcwr.org/
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"presidenta saliente", dejando el lugar de la Presidencia actual a su sucesora, Sr. Florence 
Deacon. 
Farrell ha anunciado a la asamblea la elección de la Hna. Carol Zinn como "presidenta 

electa". Este trio es quien seguirá governando la 
LCWR hasta la próxima asamblea. 
Se espera que esta tarde haya una declaración 
sobre la Asamblea de este año 2012. Una esperada 
respuesta a la cuestión doctrinal y la supervisión de 
la Santa Sede sobre la LCWR. 
El tono del último discurso de Farrell nos da la pista 
sobre lo que pueda ser el resultado del 
discernimiento de estos días. La Hna. Farrell puso la 
comparación del grano de mostaza para hablar del 
momento actual de la LCWR. 
La semilla, dijo, "es incontenible y crece en cualquier 
lugar, sin permiso". Así crece el Espíritu de Dios: 
"Podemos vivir en una alegre esperanza, pues no 

hay herbicida político ni eclesiástico capaz de sofocar la novedad del espíritu de 
Dios". 
La Hna. Farrell ha finalizado su discurso con la conocida frase: "Podrán aplastar algunas 
flores, pero no podrán detener la primavera". 

 

 

 
 
1. Les escoles concertades de Catalunya vivim una situació molt greu 

Les escoles concertades de Catalunya i les persones que hi treballen estan patint, des 
de ja fa més de dos anys, importants disminucions dels recursos públics que s’hi 
destinen i uns endarreriments en el pagament dels compromisos contrets per 
l’administració -cada cop més greus- que estan portant molts centres al col·lapse 
econòmic. 
 

2. La nostra situació no és aliena a la realitat del país 
No podem estar-nos, per tant, de denunciar aquesta situació, que considerem injusta 
per molts motius. Però el col·lectiu no pot fer abstracció de la realitat del país i de la 
situació de les finances de la Generalitat. 
 

3. Donem suport a la demanda del Parlament d’un pacte fiscal que doti Catalunya 
d’una hisenda pròpia 

 Per aquest motiu, des d’una voluntat de coresponsabilitat en els afers col·lectius i des 
de l’arrelament al país que caracteritza aquest sector de l’escola catalana, els 
representants dels centres concertats d’ensenyament manifestem el nostre total suport 
a l’objectiu fixat per una àmplia majoria de diputats en el Parlament de Catalunya 
d’”assolir la plena capacitat de decisió sobre tots els tributs suportats a Catalunya, 
poder disposar dels recursos econòmics que com a país es generen per atendre les 
polítiques socials i de creixement, i garantir la lleialtat institucional per evitar 
arbitrarietats i incompliments de les parts”, així com a les condicions d’eficàcia d’aquest 
objectiu. 

Les escoles concertades, a favor de la hisenda pròpia de Catalunya 
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4.  L’objectiu fixat pel Parlament és urgent i no es pot rebaixar 
Més enllà de posicionaments polítics específics que no ens pertoca de prendre, o de 
les legítimes aspiracions d’amplis sectors d’assolir un nou estatus polític per a 
Catalunya, entenem que assolir aquesta capacitat expressada pel Parlament de 
Catalunya és una condició necessària per revertir de manera sòlida la greu situació que 
patim, tant les escoles concertades com el País. 
 

5.  Ens unim a la crida a tota la societat i a totes les forces polítiques a donar-hi 
suport 
Per això, no només donem suport a aquest objectiu, que considerem imprescindible i 
molt urgent, sinó que encoratgem tota la societat i totes les forces polítiques de 
Catalunya perquè, més enllà de les diferències, maldin per assolir aquesta fita amb la 
màxima celeritat i utilitzant tots els mitjans legítims al seu abast. 

 
Agrupació Escolar Catalana  
Associació Professional Serveis Educatius de Catalunya - Fundació Escola Cristiana de Catalunya  
Confederació de Centres Autònoms d'Ensenyament de Catalunya  
Federació Catalana de Centres d'Ensenyament de Catalunya  

Barcelona, setembre de 2012 

 

 

 

Celebraciones en torno a la fundación del monasterio de San José 
 ÁVILA, miércoles 22 agosto 2012 (ZENIT.org).- El próximo 24 de agosto se cumplirán 450 
años del primer monasterio fundado por santa Teresa de Jesús, San José de Ávila, y con él 
el inicio de la Reforma Teresiana del Carmelo. En el calendario de celebraciones, se incluye 
la participación del cardenal Antonio María Cañizares, prefecto de la Congregación para el 
Culto Divino y disciplina de los Sacramentos, que fue obispo de Ávila. 
Con este motivo –informa la página web de la Orden Carmelita–, en los últimos meses se 
han venido organizando numerosos actos en torno al convento de las Madres de San José 
de Ávila. Actos de carácter religioso, espiritual, cultural y divulgativo: exposiciones, 
presentaciones de libros, conferencias, ejercicios espirituales, y hasta la apertura de un año 
jubilar concedido por la Santa Sede. 
El prepósito general de los Carmelitas Descalzos, padre Saverio Cannistrà, ha enviado un 
mensaje a toda la Orden recordando la importancia del 450 aniversario del inicio de la 
Reforma Teresiana. Un mensaje en el que señala que aquella fecha no es sólo un resaltado 
en el calendario sino impulso para toda la Orden, para ser testigos con Teresa del camino 

emprendido por ella. Un camino, que 
señala el padre Saverio, “que tiene como 
bastón la oración y como alforja el 
perderse a sí mismo”, como el de los 
discípulos de Jesús. 
Santa Teresa se sirvió de “la fuerza de la 
experiencia de Dios y la fuerza de la 
pasión por una Iglesia y un mundo 
sometidos a una sacudida histórica”, para 
llevar a cabo el proyecto de la Reforma, 
recuerda el padre general a lo largo de su 
mensaje a la vez que invita a todos los 
miembros de la Orden a descubrir en 
ellas el ánimo para emprender también 
nosotros ese mismo camino teresiano. 

450 aniversari de la reforma teresiana del Carmel 

http://www.zenit.org/spanish
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Desde la celebración del IV Centenario de la Reforma, en las mismas fechas en las que se 
iniciaba el Concilio Vaticano II, el padre Saverio constata los grandes cambios que se han 
producido. Cambios éstos que no siempre “han expresado la creatividad del carisma”, a la 
vez que “ni toda voluntad de conservación ha sido manifestación de auténtica fidelidad”. 
 
Programa 
Los actos centrales de la celebración del 450 aniversario de la fundación de San José de 
Ávila comenzaron el pasado domingo 19 de agosto con el traslado en procesión hasta el 
convento de las Madres de la imagen de santa Teresa de Jesús, venerada en la capilla de 
su nacimiento en la iglesia del Convento abulense de la Santa de los Carmelitas Descalzos, 
una escultura barroca de Gregorio Fernández. 
Desde la Iglesia de Santa María de la Scala, de los Carmelitas Descalzos de Roma, llegó la 
reliquia del “pie de santa Teresa” que fue expuesta a la veneración de los fieles durante los 
actos religiosos de los siguientes días en la iglesia del monasterio teresiano. 
El día 21 dio comienzo un solemne triduo presidido por el prior del Convento de la Santa de 
Ávila, padre Francisco Brändle; el día 22, el provincial de los Carmelitas Descalzos de 
Castilla, padre Miguel Márquez; y el día 23 el vicario general de los Carmelitas Descalzos, 
padre Emilio J. Martínez.  
El mismo día de San Bartolomé, 24 de agosto, la eucaristía solemne estará presidida por el 
cardenal Antonio María Cañizares, prefecto de la Congregación para el Culto Divino y 
disciplina de los Sacramentos. 
Finalizada la celebración eucarística, la imagen de la Santa recorrerá en procesión las calles 
de la ciudad hasta el convento de La Santa. 

 

 

 
 

Els dies 25, 26 i 27 de juliol de 2012 ha 
tingut lloc la reunió n. 203 de la 
Conferència Episcopal Tarraconense 
(CET), a Salardú (Vall d'Aran), del bisbat 
d'Urgell. La reunió ha estat presidida per 
Mons. Jaume Pujol Balcells, arquebisbe 
de Tarragona, i hi han assistit tots els 
seus membres. 

1.- Després de la pregària inicial, els 
bisbes han reflexionat sobre la greu crisi 
econòmica que pateix la nostra societat. 
Han analitzat les seves causes i les 
seves repercussions en les persones i 
les famílies, i han estudiat les accions 
que, fins ara, l'Església ha portat a terme 

per afrontar-la. Fruit d'aquesta reflexió, els bisbes fan pública una nota conjunta, que es pot 
llegir al final d'aquest Comunicat. 

2.- Els bisbes han posat en comú les diverses iniciatives diocesanes preparades per celebrar 
l'Any de la Fe, convocat per Benet XVI, que començarà el proper dia 11 d'octubre i finalitzarà 
el 24 de novembre del 2013. En aquest sentit, la Conferència Episcopal Tarraconense ha 
promogut una nova edició dels Documents del Concili Vaticà II, en un sol volum sense les 
notes, que acaba de sortir editada per les Publicacions de l'Abadia de Montserrat. 

Comunicat de la reunió n. 203 de la Conferència Episcopal Tarraconense 
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Durant aquest Any de la Fe, a més de les accions que es portaran a terme a cada diòcesi, el 
proper 20 d'octubre se celebrarà una Trobada de Voluntaris de Càritas Catalunya a la 
Basílica de la Sagrada Família de Barcelona, amb la presència del Cardenal Óscar A. 
Rodríguez Maradiaga, president de Cáritas Internacional. 

Així mateix, els bisbes han decidit convocar durant aquest Any de la Fe una trobada dels 
preveres i diaques de les deu diòcesis amb seu a Catalunya. 

3.- Els bisbes han fet un repàs de diversos àmbits del treball pastoral a la CET: la pastoral de 
joventut i la situació de l'escoltisme a casa nostra; la transmissió de la fe a la família i el seu 
compromís evangelitzador; l'ensenyament de la religió a l'escola; la catequesi i la utilització 
que cal fer a totes les parròquies de les nostres diòcesis del catecisme “Jesús és el Senyor”; 
l'atenció pastoral a les presons. 

Els bisbes també han acordat demanar a la Congregació per al Culte Diví i la Disciplina dels 
Sagraments l'aprovació, per a totes les diòcesis amb seu a Catalunya, de la celebració com 
a memòria lliure dels beats Joan XXIII i Joan Pau II. També han conegut l'aprovació dels 
textos en català de la Missa per a la Nova Evangelització. 

4.- Els bisbes s'han felicitat per la presentació del projecte Catalonia Sacra, el passat 19 de 
juliol a la Basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona, i animen els membres del 
Secretariat Interdiocesà de Conservació i Promoció de l'Art Sagrat (SICPAS) a continuar 
enfortint i perfeccionant aquest projecte, que mostrarà la riquesa del patrimoni cultural forjat 
per la fe catòlica al llarg dels segles. 

5.- En el transcurs de la reunió, el Síndic de la Vall d'Aran, Magnf. Sr. Carlos Barrera, 
acompanyat de l'Il·lm. Sr. César Ruiz-Canela, alcalde de Naut-Aran, s'han desplaçat a 
Salardú per saludar els membres de la CET, amb qui han comentat el moment econòmic 
que es viu a la Vall d'Aran i diversos aspectes relacionats amb el ric patrimoni religiós de la 
Vall i l'excel·lent col·laboració amb el Bisbat d'Urgell per a la restauració i conservació de les 
esglésies de la Vall. 

6.-Els bisbes han comentat el document publicat per Mons. Agustí Cortés, bisbe de Sant 
Feliu, sobre el projecte d'implantació al Baix Llobregat de l'anomenat Eurovegas i han 
manifestat el seu suport a la declaració de Mons. Cortés. 
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Així mateix, han expressat al bisbe de Girona, Mons. Francesc Pardo , la seva solidaritat en 
ocasió dels gravíssims incendis soferts a l'Alt Empordà, alhora que s'afegeixen a la crida que 
des de les institucions es fa, demanant precaució i prevenció davant l'alt risc d'incendis als 
nostres boscos, i a la promoció i respecte del medi ambient. 

7.- Els bisbes han renovat per tres anys com a Presidenta de Càritas Catalunya la Dra. 
Carme Borbonès, de l'arxidiòcesi de Tarragona, i també han renovat pel mateix període de 
temps Mn. Jordi Font, del bisbat de Girona, com a Consiliari nacional dels Minyons Escoltes i 
Guies Sant Jordi. 

8.- Finalment, els bisbes expressen la seva gran preocupació per la situació de Síria i per les 
comunitats cristianes d'aquell país i de la resta de territoris del Pròxim Orient, i s'uneixen al 
comunicat que ha fet públic la Presidència del Consell de Conferències Episcopals d'Europa, 
en el qual es demanen pregàries per Síria i ajut als cristians i a tots els afectats per la 
violència extrema que s'està vivint, alhora que urgeixen una solució justa, lleial i constructiva 
que condueixi a la pau. 

 

 

 

 
Por el hermano Georges Sabé, fms 

Son las 23 horas del jueves 26 de 
julio de 2012. Aquí en Alepo, 
durante el día ha hecho más de 40 
grados. A lo lejos, oigo los 
disparos. Estoy en mi habitación, 
en la comunidad. Los hermanos 
Georges Hakim y Bahjat Azrie 
también están en comunidad. De 
hecho, hemos vuelto juntos hacia 
las 21 horas después de una 
jornada inolvidable para los 
“Maristas Azules”. Si miráis 
nuestras fotos, veréis jóvenes y 
menos jóvenes con camisetas 
azules. ¿Recordáis cómo llamaba 

la gente a los primeros hermanitos de María? Y bien, hemos querido poner esta campaña de 
solidaridad bajo el tema «Marista azul». 

Alepo, nuestra ciudad y segunda ciudad del país, capital económica, gran centro de 
comercio y de artesanado, está muriendo. Está asfixiada desde hace más de una semana. 
La guerra se está extendiendo por los barrios. La gente huye, se refugia, vagan, se instalan 
en la calle, en los jardines públicos, en las escuelas, por todas partes. Los habitantes reciben 
a sus parientes, las casas están abiertas. Falta el pan, falta la electricidad, la gasolina, falta 
la leche, faltan las medicinas, lo único que no falta es el fantasma de la guerra. Merodea, 
está por todas partes. Se siente un olor nauseabundo por las calles… 

La ciudad está circundada por todos lados. Uno corre el riesgo de ser capturado y matado. 
La gente tiene miedo… Un miedo que deprime, que paraliza, que mata. Y entonces, nos 
hemos planteado la pregunta: ¿Qué hacemos? ¿Escapar como ya lo han hecho tantas 
familias? ¿Quedarnos paralizados en nuestro lugar? ¿Actuar? ¿Qué hacer? 

Maristes blaus a Síria 
Testimoniatge d’un germà marista 'in situ' 
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En un primer momento, hemos optado por continuar todas nuestras actividades. Hemos 
lanzado proyectos de colonias de vacaciones, de actividades educativas… Pero muy 
lentamente, nos hemos dado cuenta que el peligro era enorme, y que teníamos que 
detenernos. Ésta fue la decisión del martes pasado: “Detengamos nuestras actividades”. 
Pero detener nuestras actividades no quiere decir absolutamente detener nuestra misión, es 
más bien buscar juntos, laicos y hermanos, qué respuesta dar a las urgencias. La llamada 
del último Capítulo general nos empujaba a salir hacia las personas desplazadas. En el 
barrio de Jabal el Saydeh, donde trabajamos desde hace más de 25 años junto a los más 
pobres, hemos encontrado gente todavía más pobre… ¡Los desplazados! 

Hemos corrido hacia ellos, hacia los niños, hacia las mujeres y los hombres… Los jóvenes 
han respondido generosamente. Y es allí donde hemos pasado nuestra primera jornada. 
Nos acogieron, los niños salieron de los agujeros en los que se habían escondido. Eran una 
multitud, una masa… Una pelota los entretuvo. Jugaron, bailaron, cantaron. Cada uno de 
ellos es una historia, una historia sagrada que se nos revelaba. Una pequeña que comparte 
su dolor de ser huérfana… Un niño que ofrece desde el primer instante un lápiz a un 
animador, « Habaytak », exclama, te he amado. Una niña se transformará lentamente 
gracias a una mano que no la ha abandonado. Ella se atreve a quitar las manos que tapaban 
sus oídos. Juega a la cuerda, sonríe. El «cheikh» (Imam), viene para agradecernos. Alguien 
pregunta, «¿sois cristianos?». Un anciano se me acerca para abrazarme y decirme 
«Choukran». Yo no lo conozco, no sé su nombre, no sé porqué me agradeció, pero hizo este 

gesto y un pacto de amor y de confianza 
se firmó en ese momento… Las señoras 
escuchan a las mujeres. ¡Qué dignidad! 
No se quejan. Se agradece a «Allah». 
Pero ¡qué Evangelio viviente que 
estamos viviendo! 

Se nos plantea a menudo una pregunta: 
“¿pensáis partir? ¿Volveréis?” Y se 
establece la confianza. Los niños nos 
acompañan al mediodía, cuando nos 
vamos. Ellos cantan alrededor nuestro 

como diciéndonos “¡quedaos, os queremos mucho!” Y a las 17 horas cuando volvemos, ya 
están allí, la fiesta recomienza, el baile, los juegos, la sonrisa, la felicidad. Pero las 
necesidades nos acosan. Las necesidades más básicas. 

En este mes de Ramadán, mes del ayuno para nuestros hermanos musulmanes, las 
necesidades son enormes: pediatra, médico, medicinas, leche, pañales, compresas 
higiénicas, jabón, detergente, colchones, vestidos, alimentos. Están repartidos en dos 
escuelas, 900 personas amontonadas. Y el flujo de gente sigue aumentando. Numerosas 
familias (2000 personas) están instaladas en un parque público. Sufren el calor pero no 
quieren ser alojados. Quizás, sueñan con despertarse una mañana para volver a su casa… 
y sin embargo, este sueño parece hoy muy lejano, sin ninguna esperanza de realizarse en lo 
inmediato, si es que todavía existe un lugar donde estar “en casa”. 

Y esta gente es una gota en un mar de desplazados, de personas sin hogar, abandonadas. 
Pero para nosotros son nombres: Zeinab, Moustapha, Ali... Son un rostro, son una historia, 
una mirada, un poema. Por ellos y a causa de ellos, nosotros arriesgamos. Sí, nosotros 
arriesgamos nuestras vidas. Algunos jóvenes no cuentan con el apoyo de sus padres. 
¡Algunos voluntarios han organizado su hogar para realizar un gesto arriesgado! 
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Todos, sabemos el gran riesgo que es trabajar cuando las armas no callan. Pero la sola 
sonrisa de un niño ¿no es suficiente para hacer caer todos nuestros temores? 

Ver más en: www.facebook.com/MaristesAlep 

 

 

 
· Sopar benèfic a favor dels dos mitjans de comunicació el dijous 4 d’octubre al Palau de 
Congressos de Catalunya  

· L’acte serà presidit pel cardenal Lluís Martínez Sistach, arquebisbe de Barcelona, i hi 
assistirà Xavier Trias, alcalde de Barcelona 

El setmanari Catalunya Cristiana i 
l’emissora Ràdio Estel organitzen 
un sopar el dijous 4 d’octubre, a 
les 20.30 h, al Palau de 
Congressos de Catalunya. 
Pàrquing gratuït 

La Nit de Ràdio Estel i 
Catalunya Cristiana té l’objectiu de 
recaptar recursos econòmics per 
fer possible la tasca 
evangelitzadora d’aquests dos 
mitjans de comunicació, i 
visibilitzar així el suport que reben 
per part de persones, entitats i 
institucions de tots els àmbits de la 
nostra societat. 

«En moments de crisi els 
nostres mitjans són plataforma per 
ajudar a difondre les necessitats i 
les entitats que hi donen resposta. 
Per això, ajudar Ràdio Estel i 
Catalunya Cristiana és també una 
aposta per trobar plegats sortides a 
la situació actual», ha manifestat el 
seu director, Jaume Aymar. 

L’acte serà presidit pel cardenal 
Lluís Martínez Sistach, arquebisbe 
de Barcelona, i hi assistiran Xavier 
Trias, alcalde de Barcelona, i altres 
personalitats de l’àmbit polític, 
social i cultural català. Els 

periodistes Òscar Dalmau i Marta Cailà presentaran el sopar, que comptarà amb l’actuació 
musical de Marina Rossell. 

El preu del sopar és de 45 euros, que es poden fer efectius al compte de la Caixa 2100 
1334 91 0200076078 (a l’hora de fer l’ingrés cal indicar nom, cognom i telèfon). 
 

Per a més informació i reseves: Núria Ortín, tel. 93 409 27 70,  
lanit@radioestel.cat, lanit@catalunyacristiana.cat 

Sopar en benefici de Ràdio Estel i «Catalunya Cristiana» 

http://www.facebook.com/MaristesAlep
mailto:lanit@catalunyacristiana.cat
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Des d'ACIDH ens tornem a dirigim a vostès en relació al 
Concert Solidari que tindrà lloc divendres 5 d'octubre 
d'enguany, a la Basílica de Santa Maria del Mar, a càrrec 
del grup alemany "Deutsche Welle". 

Els recordem que el concert serà GRATUÏT, encara que 
agrairem qualsevol aportació econòmica que puguin 
realitzar als comptes corrents que apareixen a la 
documentació annexa. 

Per poder assistir al concert és necessari que confirmin la 
seva assistència a: 

Ana Ceballos Nieto 

Telèfon: 93-219-36-51 

e-mail: aceballos@acidh.org 

Un cop hagin confirmat la seva assistència podran passar 
per la seu de Fundació ACIDH a recollir la INVITACIÓ, 
imprescindible per poder assistir al Concert. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Presentació del llibre “Nova evangelització en les escoles cristianes” 

Concert Solidari per a la Fundació ACIDH 

mailto:aceballos@acidh.org
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El pròxim dia 3 d'octubre, dimecres, a les 18.30 h, oferiré un taller pràctic a la sala Pere 
Casaldàliga, de la llibreria Claret, Roger de Llúria, 5. 
 

Taller: "Transmetre els valors de l'Evangeli a través de la música". 
Dirigit a: Mestres de religió, catequistes, monitors, caps, religiosos/ses, animadors de la fe, 
preveres... 
A partir: Cançons del grup 70xset, CD's Braç amb braç i Cor amb cor, i la seva guia 
didàctica. Taller pràctic. 
Per: Gmà. Javi Núñez FSC, del grup 70xset 
 
 
 
 

2012   SETEMBRE 
12 dc. Junta Directiva URC 16.00 / Xarxa Àfrica-Europa · Trobada a la seu de l'URC 

17 dl. Trobada de mestres de novicis i responsables de formació 

25 dt. Junta Directiva ampliada URC 16.00-19.00 

      

    OCTUBRE 

1 dl. Vocalia de Pastoral Juvenil i Vocacional 

 1 dl. CEVRE: comença el curs sistemàtic de formació inicial - primer trimestre 

2 dt. Junta Directiva URC 16.00 

8 dl. Grup Anawim: reunió de superiores majors 

10 dc. Delegats Episcopals de Vida Consagrada. Barcelona  

10 dc. Xarxa Àfrica-Europa · Trobada a la seu de l'URC 

15 dl. CEVRE: inauguració del curs sistemàtic de formació inicial 

17 dc. 67 Assemblea general de l'URC 

20 ds. URC-CEVRE: Jornada de formació permanent 

23 dt. SIRBIR (Secretariat Interdiocesà de Relacions Bisbes i Religiosos) 

27 ds. Jornada d'Entitats Socials d'Església 

 

Contacta amb nosaltres 

Lluís Serra Secretari general de l’URC i director del CEVRE sec.general@urc.cat 
Noemí Pujol Secretaria de l’URC i del CEVRE info@urc.cat 
 Informatiu Horeb horeb@urc.cat 
Web Unió de Religiosos de Catalunya www.urc.cat 
Facebook Unió de Religiosos de Catalunya www.facebook.com 
Twitter URC Unió Religiosos @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  

http://www.urc.cat 

 

“Transmetre els valors de l’Evangeli a través de la música” 

Calendari URC  

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com%20/%20Informatiu:%20horeb.urc@
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