Barcelona, 25 d’octubre de 2012

ANY V. núm.

Trobada de Superiores Majors, Delegades Abadesses i Priores de
Catalunya al Monestir de Santa Maria de Valldonzella

El dia 8 d’octubre vam tenir la primera trobada de Superiores Majors, Delegades Abadesses
i Priores de Catalunya al Monestir de Santa Maria de Valldonzella.
En aquesta ocasió ens hem reunit 30 religioses i hem iniciat la jornada amb una pregària,
animada per la Gna. Mireia Galobart, demanant el do de la fe i unint-nos d’aquesta manera
a la convocatòria de l’Any de la Fe i al Sínode de la Nova Evangelització.
La trobada ens convidava a reflexionar i trobar des de la fe un nou impuls per a
l’evangelització. Fer un cop d’ull a la història per valorar la creativitat profètica de la

vida consagrada femenina. Veure quins són els reptes de futur i com dibuixar els nous
horitzons de la vida religiosa femenina al segle XXI.
El germà marista Lluís Serra, secretari general de l’URC, ens en va fer una acurada
presentació i desenvolupament del tema animant-nos a redescobrir el nostre espai propi i a
no perdre el nostre ofici profètic per poder donar resposta aquí i avui, en la nostra societat
individualista i centrada en el jo, on sovint no queda espai per als altres, ni per a l’Altre; i com
hem de viure la història per donar respostes històriques.
En el diàleg comentàvem que és un temps de gràcia, un tornar allà on l’obra de Déu es forja
en la foscor, un temps de gràcia perquè la realitat ens ajuda a redescobrir l’essencial, i que
ens cal, des de la fe, romandre creatives amb pau, caminant amb esperança, recuperant el
sentit total de la missió, explicitant-la, essent portadores de la Bona Nova, des de la nostra
experiència de seguiment de Jesucrist. Lluís Serra ens animava, en fer discerniment, com si
fos el cas que fóssim directores d’un museu d’art contemporani, a fer una inversió per
adquirir el quadre del que és veritablement essencial a la vida religiosa.
Tots els actes es van realitzar amb un bon ambient de fraternitat i la joia de compartir.
Després de dinar la germana Priora, a qui volem agrair la seva acollida i disponibilitat, ens va
convidar a fer una visita al monestir.

XIX Jornada de Religioses i Religiosos en Barris Obrers i Populars

Vida Religiosa enmig de la crisi
DEMANO LA PARAULA!
Mª Narcisa Fiol
Provincial d’Europa de les Vedrunes
Dissabte 10 de novembre de 2012 · Seminari Conciliar de Barcelona

Benvolgudes germanes i germans,
Amb goig us convoquem a la XIX Jornada
de Religioses i Religiosos en Barris Obrers i
Populars de les diòcesis catalanes.
La nostra vida transcorre en un marc
general marcat per la crisi, la qual es va
allargant: ja portem 5 llargs anys! Una crisi
que, com el joc de les nines russes, inclou
diverses crisis: financeroeconòmica, social,
política, moral... Ben segur que hem
participat en diverses sessions d’anàlisi
d’aquesta situació per intentar esbrinar un
futur que no sigui el d’una major
precarització,
fragmentació
social
i
empobriment de la gran majoria de la població.
Per altra banda, la nostra Jornada s’inscriu enguany en la celebració d’alguns esdeveniments eclesials
importants, com són el 50 aniversari del Concili Vaticà II, el Sínode sobre l’Evangelització i l’Any de la
Fe.
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Per a moltes Congregacions el Concili va suposar un retorn als nostres orígens i a un esforç generós
d’actualització de la vida religiosa en el món, fortament marcat per una fonda experiència de fe i una
clara dimensió missionera o evangelitzadora.
És en aquest marc social i eclesial que volem plantejar-nos el nostre ésser i fer de servidors de la vida,
de la humanitat, seguint fidelment nostre Senyor Jesús.
Volem ajudar-nos a llegir i escoltar la situació de crisi com un signe del temps en el qual Déu ens
continua cridant, i això sovint no ho fa sense sacsejar-nos.
Més enllà d’intentar entendre les causes de la crisi i dels intents de donar resposta a les
conseqüències, encara que limitades, volem preguntar-nos: què qüestiona de la nostra vida religiosa
aquesta situació de crisi, a través de les persones amb les quals fem camí? Com ens deixem
interrogar no sols personalment, sinó com a comunitats i Congregacions? Encara més: què podem
aportar de més específic, com a vida religiosa, a les persones que viuen maltractades per la crisi? Amb
quins signes fer-nos presents que siguin evangèlics?
Com veieu, és una proposta agosarada, però creiem que engrescadora. Ens hi ajudarà la Mª Narcisa
Fiol, provincial d’Europa de les Vedrunes.
Conjuntament, l’URC i el Secretariat Interdiocesà de Pastoral Obrera de Catalunya us tornem a
convidar a participar d’aquesta Jornada, que vol ser una experiència de comunió eclesial, on ben
segur que ressonaran les grans qüestions que tota l’Església ens plantegem avui.
Us hi esperem a totes i tots.

PROGRAMA
09.30 h Acolliment
10.00 h Benvinguda i presentació
Pregaria
10.15 h Ponència
11.00 h Aclariments
11.30 h Descans
12.00 h Treball personal
12.30 h Treball en grups
14.00 h Dinar
15.30 h Posada en comú i diàleg
17.00 h Eucaristia
Comiat

COM ARRIBAR-HI
Amb metro:
<L1> Plaça Universitat
<L2>Passeig de Gràcia o
Universitat
<L3> Passeig de Gràcia o
Catalunya
Amb tren:
Passeig de Gràcia o Catalunya
Amb cotxe:
Avinguda Diagonal i baixar pel c/
Balmes fins al c/ Diputació. Es
podrà aparcar al mateix Seminari.
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MPORTANT
Per inscriure-us a la Jornada, podeu dirigiu-vos a la Secretaria de Pastoral Obrera:
Tel. 934 121 551 ● pastoralobrera@arqbcn.cat
Data límit d’inscripció: 7 de novembre
Cal portar el dinar (podrem utilitzar el menjador)
L’aportació a la Jornada serà de 3 €.

ORGANITZEN

Benet XVI canonitza al Vaticà la religiosa vigatana Carme Sallés

Vic, | ACN, 22 de octubre de 2012 – La religiosa Carme Sallés Barangueras (Vic, 1838Madrid, 1911), és santa des d’aquest diumenge. Ha estat després de la cerimònia solemne
de canonització que s’ha celebrat a la plaça de Sant Pere de la Ciutat del Vaticà, i que ha
estat presidida pel Papa Benet XVI.
Sallés va fundar a Burgos la congregació de les Religioses Concepcionistes Missioneres de
l’Ensenyament, que actualment porta catorze escoles arreu de l’Estat espanyol. Fou
beatificada l’any 1998 per Joan Pau II, i un any després va ser la primera dona proclamada
“Vigatana Il·lustre” per l’Ajuntament. La canonització és la declaració oficial de la santedat
d’una persona difunta per part d’una confessió cristiana o església.
En l’acte, on es calcula que han assistit 50.000 persones, també s’han canonitzat sis beats
més: la monja alemanya María Anna Cope (1838-1918), del Tercer Orde de Sant Francesc
de Syracuse de Nova York i coneguda com la mare Mariana de Molokai; la religiosa nordamericana Catalina Tekakwitha (1656-1680), filla de dos indis nadius americans; la monja
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alemanya Anna Schäffer (1882-1925); el jesuïta francès Jaime Berthieu (1838-1896); el
màrtir filipí Pedro Calungsod (1654-1672), i el sacerdot italià Giovanni Battista Piamarta
(1841-1913), fundador de la Congregació de la Sagrada Família de Natzaret i de les
Germanes Humils Servidores del Senyor.
Biografia
Carme Sallés i Barangueras, filla de Josep Sallés de la Serra i Francesca Barangueras de
Planell, va néixer a Vic el dia 11 d’abril de 1848. Quan tenia set anys, tota la família es va
traslladar a Manresa. Des de ben petita va manifestar
una forta devoció per la Verge Maria i el misteri de la
Immaculada Concepció. Es va educar en un Col·legi
de la Companyia de Maria de la capital del Bages.
Va renunciar a contraure matrimoni perquè volia ser
caputxina i l’any 1849 es va fer religiosa. Llavors ja va
mostrar el seu desacord sobre les directrius de l’època
que marcaven que nens i nenes havien de rebre una
educació diferent. Aconsellada pel Pare Goberna, va
marxar a Barcelona per formar part de les Adoratrius
Esclaves del Santíssim Sagrament i de la Caritat. L’any
1871, va tornar a la seva ciutat natal i va ingressar com
a novícia a l’Institut de l’Anunciata de Vic, ubicat al
carrer dels Caputxins.
El 1892, Carme Sallés fundà la Congregació de les
Concepcionistes Missioneres de l’Ensenyament a
Burgos. El seu repte era aconseguir que les dones tinguessin formació. Considerava que era
un pilar bàsic per al benestar dels pobles i cabdal per a la formació dels fills en la cohesió de
la família, així com un eix elemental per a la transmissió dels valors. Va morir a Madrid el 25
de juliol de 1911.

Fem costat al poble
L’assemblea de la Unió de Religiosos de Catalunya analitza els esdeveniments de la
situació eclesial i sociopolítica actual
(La Vanguardia, Oriol Domingo, 21 oct. 2012 – Foto: Marc Arias). Els religiosos i les
religioses de Catalunya estan amb el poble. Ho estan des del seu compromís amb l’Evangeli
de Jesús i l’Església.
Aquest és un dels eixos de la lúcida intervenció del claretià Màxim Muñoz Duran, president
de la Unió de Religiosos de Catalunya (URC), a l’assemblea celebrada al Seminari de
Barcelona. Els assistents han estat la seixantena de superiors que representen els 177 ords i
congregacions existents a Catalunya, que agrupa uns sis mil religiosos (un 70 per cent són
dones).
Els reunits han tingut en compte el context eclesial i sociopolític especial que viu Catalunya i
l’Església universal. La situació eclesial està marcada per tres esdeveniments. El 50è
aniversari de l’obertura del Concili Vaticà II. L’Any de la Fe, convocat per Benet XVI. El
Sínode de Bisbes sobre la nova evangelització per a la transmissió de la fe cristiana. “El
Vaticà II –segons Màxim Muñoz– va iniciar un camí de renovació i recerca que no és per ferlo una vegada, sinó contínuament. L’Església d’avui, que viu en un context molt diferent del
de fa 50 anys, pot llegir també els signes del temps i donar una resposta significativa amb el
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mateix estil que ho va fer el Vaticà II. Un estil de diàleg i amb una mirada amorosa sobre el
món”.
L’assemblea de l’URC també s’ha celebrat, segons Màxim Muñoz, en un context sociopolític
marcat per una greu crisi econòmica, que no sembla que tingui sortida, i per l’impacte de la
gran manifestació de l’Onze de Setembre.
El president de l’URC planteja un interrogant. “Ens preguntem –diu– com podem
acompanyar el poble al qual pertanyem i al qual servim en aquests moments tan importants i
complexos. Com podem ser portadors de pau, diàleg, respecte, sensibillitat, integració de les
diversitats, tenint com a criteri fonamental la dignitat de tothom, especialment dels més
febles, com a fills i filles de Déu, com a germans i germanes nostres. Com podem ajudar a
construir unes societats i unes organitzacions polítiques i administratives que respectin els
drets de les persones i dels pobles i nacions que les integren i cooperin així a la pau i la
concòrdia de tots els pobles del món?”.

La resposta a aquestes preguntes és confirmar la sintonia dels religiosos i religioses amb la
declaració de l’episcopat de Catalunya sobre les properes eleccions catalanes.
Màxim Muñoz recalca l’afirmació dels bisbes catalans en la seva declaració del 5 d’octubre
passat: “Defensem la legitimitat moral de totes les opcions polítiques que es basin en el
respecte de la dignitat inalienable de les persones i dels pobles i que recerquin amb
paciència la pau i la justícia”.
El president de l’URC conclou: “Com a religiosos i religioses, gràcies precisament al procés
de renovació que va impulsar el concili Vaticà II, vivim la fe encarnada en aquest poble, al
qual servim, i –ho diu amb la preciosa terminologia conciliar– volem fer nostres els seus
goigs i esperances, tristeses i angoixes, sobretot dels pobres i dels que sofreixen”.

XX Capítol general ● Carmelites Missioneres
XX Capítol general de les Carmelites Missioneres. Un grup de 44 germanes, en
representació dels cinc continents, i concretament de 14 països, ens vam reunir a la casa
general de Roma, del 24 d’agost al 28 de setembre de 2012 per tal de celebrar aquest
esdeveniment de gràcia en comunió amb l’Església i la Congregació.
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El lema inspirador “Impulsades per l’Esperit a viure la fraternitat com a signe profètic i
compromís de comunió” ha motivat les capitulars a cercar, discernir i dissenyar el Pla
Congregacional del nou sexenni a partir de l’opció històrica que hem pres i dels
desafiaments de la realitat. Un
Pla que ens llença a viure i
expressar de forma més clara i
radical la mística i la profecia
que brollen de la nostra
identitat carismàtica per tal de
ser signes creïbles en el món
d’avui.
En el Capítol ha estat reelegida
com a Superiora General la
Gna. Cecilia Andrés (Espanya)
i un nou consell general format
per les germanes: Luz Marina
Ochoa
(Colombia),
María
Jacintha
D’Souza
(India),
Raquel
Díaz
(Europa)
i
Josefina Byon (Corea del Sud);
Ana María Ruiz (Espanya)Secretaria i Victoria Mesina (Filipines), ecònoma general.
El Capítol ha estat una rica experiència d’universalitat i comunió fraterna. Hem experimentat
el goig de la fraternitat, entre nosaltes, amb els laics del Carmel Missioner Seglar, els
assessors i amics que ens han acompanyat o visitat en la nostra trajectòria capitular, així
com amb totes les nostres comunitats, pares carmelites, tots els laics amb els quals
compartim vida i missió, els sacerdots, altres congregacions religioses, que s’han fet
presents a la nostra assemblea a través de les diferents i creatives comunicacions.
El “Senyor ha estat gran amb nosaltres”; per això, el lloem i li donem gràcies. Al P. Francesc
Palau, el nostre fundador, li demanem que ens ajudi a fer vida tot el que amb il·lusió,
responsabilitat i esperança ens hem proposat per a aquest nou sexenni.

L’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu ha iniciat a Fàtima (Portugal)
el seu LXVIII Capítol general
L’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu ha iniciat a Fàtima (Portugal) el seu LXVIII Capítol
General, amb el lema "La família de Sant Joan de Déu al servei de l’Hospitalitat". A partir del
concepte de Família Hospitalària s’han treballat diferents temes en sessions en les quals han
participat germans, professionals i voluntaris amb la
finalitat de seguir projectant de manera compartida l’estil i
futur de l’Orde en el seu servei als malalts i necessitats.
Per altra banda, els Germans, en la celebració d’aquest
Capítol, escollirem el Govern General per al proper
sexenni. En el Capítol participen Germans dels cinc
continents i representants laics de totes les Províncies i
Delegacions. El Capítol durarà del 22 d’octubre al 9 de
novembre.
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Des de la nostra Província s’ha realitzat un treball previ molt enriquidor de grups de
Germans i col·laboradors. Els germans Pascual Piles, Joaquim Erra, José Luis Fonseca i
Eduardo Ribes representen la nostra Província juntament amb el Dr. Javier Obis, gerent de
l’Hospital San Juan de Dios de Zaragoza.
Us agraïm la vostra pregària, que unida amb la nostra ens ha d’ajudar a
il·luminar els nostres propers anys.

XI Trobada de pastoralistes manyanetians
FILLS DE LA SAGRADA FAMÍLIA
Tremp, 12 d’octubre de 2012
Cent cinquanta-tres laics i vint-i-un religiosos de la Delegació
espanyola —agrupats en tres equips: famílies, joves i professors— vam celebrar i enfortir la
missió de viure i anunciar l’Evangeli de la família proclamat a Natzaret en un viatge a les
arrels, a Tremp (Pallars Jussà), bressol de sant Josep Manyanet.
Va ser un viatge curull d’emocions i joia programat i servit de manera generosa i esplèndida
per l’equip de pastoral del col·legi JMJ de Sant Andreu i un grup de Joves Manyanet. Ells ja
l’havien iniciat la vespra i el van continuar encara el dissabte (Taüll - Vall de Boí).
Ara i adés, en els diferents moments, vam sovintejar el cant, la pregària, el record del pare
Manyanet que ens fa més cordials, més família per a les famílies. Vinguts de les diferents
escoles i parròquies, a Tremp, ens hi vam sentir com a casa.
Abans de començar el recorregut vam ser saludats pel Sr. Alcalde Vítor Orrit, que ens va
convidar a gaudir de la seva Vila. El P. Josep M. Blanquet, SF, amb paraula clara i
continguda, ens va il·luminar la infantesa, la família, la formació primera, els primers passos
dels camins de Manyanet.

Després, vam recórrer els carrers del Tremp actual, vam escoltar i refer històries del XIX a la
placeta de l’Esgésia i a la plaça de la Creu, vora l’antic Hospital dels Pobres, a tocar de les
antigues torres de la murada —de les tres que en resten, una és la dels padres, veïna del
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que fou el col·legi Sant Josep, el primer—. Vam aprofitar l’avinentesa per visitar l’exposició
(100 anys) El Pallars il·lumina Catalunya; per a nosaltres, certament, del Pallars ens va
arribar la llum que el pare Manyanet havia encès a la seva llar, a la Pila baptismal, als peus
de la Mare de Déu de Valldeflors.
Però la joia del recorregut, sens dubte, va ser la visita a la casa pairal dels Manyanet-Vives
(Peresall, 3-5), avui magnífic Casal Manyanet que amb un discurs museogràfic net i acurat,
magnífic, ens apropa a la vida i obra del nen, del jove, del sacerdot i fundador, del sant que
perdura en les seves obres i en tots nosaltres.
El pa de la llar, la regalèssia de l’escola i el llantió de la pregària van ser les vitualles
servides en l’emotiu pelegrinatge que va acabar a l’interior de la col·legiata, també als peus
de la Verge de Valldeflors. Convidats pel seu Rector Mn. Joan Anton Mateu a celebrar la fe,
presidint la Missa, el P. Mas, SF, i concelebrada pels religiosos que ens acompanyaven, va
ser un esclat d’interioritat, de comunitat i de Comunió, de cant, de pregària. Sobre els colors
blau, blanc i morat —Jesús, Maria i Josep— vam deixar un cor de llantions encesos, penyora
de la llum que cadascú de nosaltres hem de mantenir a les nostres comunitats.
El dinar de germanor, generós i animat, familiar, va tancar la trobada. La propera, la XII,
Alcobendas (Madrid). Agraïm a totes les instituicions tant civils com a religioses la seva
acollida i la seva disposició en allò que vam necessitar.
Sant Josep Manyanet, pregueu per nosaltres!
Àngel Querol, participant de la trobada.

La Comunidad del Cordero: 25 años de presencia en Barcelona
Queridos hermanos y hermanas:
Con muchos de vosotros y de vosotras
nos conocemos, ya que nos habéis
ayudado a dar nuestros primeros pasos
en Barcelona y habéis seguido
acompañándonos a lo largo de estos
años. Con ocasión de este jubileo nos
gustaría recordar con vosotros nuestra
historia y nuestra llamada en Barcelona
y confiar a vuestra oración los nuevos
caminos que el Señor prepara.
Todo empezó en Perpiñán en un encuentro de religiosas. Habían pasado 3 años desde
nuestra fundación y nuestro reconocimiento como “un nuevo retoño” nacido en la Orden de
Predicadores. Estaba ahí una hermana Franciscana Misionera de la Inmaculada
Concepción. Al acabar la reunión, dijo a nuestra fundadora:
- Esto que vivís, ¡nos hace mucha falta en Barcelona! ¡Tenéis que venir!
¿Y que era “esto” que vivíamos? Una humilde presencia de consagración entre los
pobres desde una vida de oración y mendicante.
Tras la petición tan insistente y suplicante de la Hermana Gregoria, nuestras hermanitas no
se pueden resistir. Tres hermanitas se montan en su coche con dirección ¡Barcelona!
Es la primera misión de las hermanitas en estas tierras. Estamos en el año 1986. Para
nuestro asombro, el Cardenal Narcís Jubany nos pide una fundación. ¿Pero dónde?
Buscamos en la periferia de Barcelona, pero el Cardenal Jubany nos envía al corazón de la
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ciudad: “Tenéis que ir al barrio de la Mercè, bajo su protección.” Nuestro deseo de ir hacia
los más pobres ha sido más que escuchado. En Barcelona habíamos visto la pobreza, en el
centro descubrimos una humanidad marcada por la droga, la prostitución, un mundo de
tinieblas. Entramos en contacto con este mundo gracias a la experiencia y la amistad de
nuestros hermanos mayores: el Hermano Adriano, el Padre Paco de Dit i Fet, Sor Genoveva,
las Hermanas Oblatas, las de Villa Teresita, las Misioneras de la Caridad y muchos otros.
Tres hermanitas fuimos a vivir en un pequeño piso del Casco Antiguo. Nos lo había
encontrado el párroco, el padre Alemany, ayudado por la asociación de vecinos del barrio.
Este lugar nos permitía participar de todo lo que se vivía en la calle de día y de noche: el
ruido de los bares, las peleas de los vecinos, el despertar de Ana, nuestra vecina de enfrente
cuya ventana estaba a un metro de la nuestra. En estos inicios, a pesar de estar en un lugar
muy escondido, venían con frecuencia sacerdotes y religiosos para visitarnos, rezar con
nosotras y, a menudo, alimentarnos, dejando una bolsa de comida.
El deseo de vivir el Evangelio y la oración en medio de los pobres atrajo a jóvenes, adultos y
matrimonios con niños que junto con los amigos del barrio y de la calle formaban una sola
familia. Querían compartir la oración: la celebración del Oficio, la Adoración Eucarística, la
meditación del Evangelio. Nos reuníamos en distintos oratorios y capillas del barrio hasta
que en el año 2000 pedimos al arzobispado poder celebrar nuestra liturgia en una iglesia y
¡qué regalo! nos propusieron Sant Jaume. Esta iglesia situada en la calle Ferran, a dos
pasos de la Rambla, es frecuentada por muchísima gente de aquí y de fuera y nos permite
dar un anuncio directo del Evangelio. Practicantes, alejados, no creyentes, personas en
búsqueda o de otra religión encuentran aquí un lugar de paz y la acogida de todos y, sobre
todo, la oportunidad de tener un momento de intimidad
con el Señor. La Eucaristía, celebrada con nuestros
hermanitos presentes ellos también en Barcelona desde
el año 1990, las vigilias durante la noche, las grandes
fiestas litúrgicas atraen ahora a un buen número de
personas sedientas de una Palabra viva que realmente
cambie su vida.
“¿Me puedo llevar el librito?” Pregunta un señor al
salir de una vigilia de Adviento… “Es por las
palabras que hay aquí, me han hablado al
corazón.”
- “Hemos entrado en la iglesia porque vemos que la
gente sale muy contenta y nos preguntábamos qué
estaba pasando…” decía una señora al final de la
Eucaristía. Le informamos: “Hemos celebrado la
Misa… ¡Es Pascua!”
Muchos de vosotros nos acompañáis en la liturgia y
sois testigos de ello y también habéis visto cómo los pobres se encuentran a gusto en las
celebraciones. Tanta vida supone un acompañamiento, una escucha, un estar con cada uno
y esto pide un lugar físico más adaptado.
-

El Señor nos muestra una nueva etapa que ya está dando muchos frutos en otras ciudades,
la de construir un espacio más a nuestra medida que pueda mostrar el amor a la pobreza y a
la vida fraterna que llevan en sí el anuncio de la Buena Nueva. El “pequeño monasterio del
Cordero” que contiene el lugar de vida de las hermanitas, una capilla y un espacio de
acogida ha de ser, en medio de la ciudad, un alto en el camino, una fuente de luz y de paz
que irradia el Amor de Dios para esta humanidad tan herida.
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Dibujo de la fachada del futuro
pequeño monasterio en
Poblenou

El pequeño monasterio se
edificará en Poblenou sobre
el solar donde se encuentra
actualmente la iglesia de
Sant Bernat Calbó. Para
llevar adelante este proyecto necesitamos todavía un
segundo espacio cerca de
Sant Bernat Calbó para que
los
hermanitos
tengan
también su lugar de vida.
Os pedimos la oración para
que este proyecto se haga
realidad y si conocéis personas susceptibles de ayudarnos no dudéis en darlo a conocer.
Compartimos con vosotros nuestra alegría de habernos sentido ya acogidos por los pobres y
los vecinos de Poblenou y la ilusión de la “familia del Cordero”, que sabe que el pequeño
monasterio es su casa. Esperamos que sea también la vuestra.
Fraternalmente,
las hermanitas y los hermanitos del Cordero,
Comunidad del Cordero, o.p.

El jove claretià Joan Bové celebra la professió perpètua
al Temple de Sant Antoni M. Claret a Vic
Barcelona, 22 d’octubre de 2012. Dissabte
passat el temple de Sant Antoni M. Claret a
Vic acollia una celebració molt esperada per
tota la comunitat claretiana de Catalunya. El
jove Joan Bové celebrava la professió
perpètua.
Aprofitant aquesta celebració hem tingut
l’oportunitat de parlar amb en Bové per
conèixer, entre altres qüestions, què porta
avui en dia a un jove com ell, en una societat
on la manca de vocacions és un fet cada
vegada més preocupant per les comunitats
religioses, a professar. El jove claretià
comenta que el compromís definitiu al seguiment de Déu a través de la congregació
claretiana ha esdevingut un procés que ell havia experimentat al llarg dels darrers anys, i
que s’havia anat gestant en la quotidianitat. Per a Bové, el repte i l’estímul és viure-ho
diàriament. L’entrega completa a Déu, tal com ell afirma, li ha donat una llibertat total. Per
entendre la vocació cal experimentar l’amor de Déu. Sense aquest amor primordial la
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professió perpètua no tindria sentit. Igual que deia sant Antoni Maria Claret, el pare fundador
de la congregació dels Missioners Claretians; «Enamoreu-vos de Crist i del proïsme i fareu
coses més grans». D’aquesta manera, el sí definitiu, tal com comenta Joan Bové, és una
entrega generosa i volguda a consciència, on les
renúncies queden superades amb escreix per
l’amor de Déu.
Bové està plenament convençut que els joves
com ell han d’aprendre a descobrir el seu camí,
sigui quin sigui, i ser valents, tal com ell ho ha
estat, i donar-ho tot, només així podran ser
lliures i feliços amb tot el que van fent.
Ell, des de ben petit, ha estat sempre vinculat a
la Congregació claretiana. Als tres anys va
començar la seva formació al Col·legi Claret de
Valls, on va concloure els estudis abans d’iniciar
la seva etapa de formació a la universitat. Durant aquests anys d’escola participava en la
comunitat parroquial del Lledó, fet que li va permetre seguir cultivant en profunditat la seva
relació amb els Missioners Claretians. La primera etapa de formació la va realitzar a Vic,
continuant amb el noviciat a Granada i, finalment, ha estat els últims cinc anys a Madrid
estudiant Teologia.
163 anys després que el P. Claret fundés la Congregació a la capital osonenca, el jove Bové
centrarà la seva tasca a compartir la vida i missió amb la comunitat claretiana de Vic, on està
immers en el coneixement i participació al Casal Claret; a més a més de continuar amb la
seva formació teològica i, també, en l’àmbit de la comunicació, ja que aquest curs ha iniciat
un postgrau en Comunicació Institucional i Religió a l’Era digital a la Universitat Ramon Llull.
Però el més important, tal com ell esmenta, no és el que fa, sinó com esdevé testimoni de
l’experiència de Déu en el dia a dia.
La celebració va estar presidida pel pare Màxim Muñoz, provincial dels Claretians de
Catalunya, i concelebrada per un bon nombre de preveres vinguts d’arreu de Catalunya i de
la resta d’Espanya.
El passat mes d’octubre de 2011, Joan Bové va renovar els seus vots també a Vic,
conjuntament amb tres joves Missioners Claretians, Josep Codina Plana, Dionisius Paskalis
Nandut i Yohanes Benjitu Barreto, un català i dos indonesis, que van professar, així com ho
ha fet el Joan aquest dissabte, els seus vots perpetus.

Nova evangelització i vida consagrada
Jornada de Formació Permanent amb el P. Francesc Riu

El 20 d’octubre, dissabte, es va celebrar la primera Jornada de Formació Permanent amb
més d’un centenar de participants. El P. Francesc Riu va desenvolupar un tema de gran
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actualitat: “Nova evangelització i Vida Consagrada”. Incloem tot seguit l’esquema de la
Jornada i un document de treball de gran interès pel seu contingut.
LA NOVA EVANGELIZACIÓ
I LA VIDA CONSAGRADA

1.

Introducció
El tema d’avui: Sínode dels Bisbes sobre
la nova evangelització i l’Any de la Fe.
Què ens ha dit ara el Papa Benet XVI.
De què parlem quan parlem de la nova
evangelització.

2.

La missió de l’Església avui: la nova
evangelització
2.1 Caràcter
de
la
missió
evangelitzadora de l’Església
2.2 Invitació a participar en la nova
evangelització
2.3 Desafiaments i oportunitats de la nova evangelització
2.4 Destinataris de la nova evangelització

3.

Nova evangelització i vida consagrada
3.1 Els religiosos i la nova evangelització en l’Exhortació apostòlica VITA CONSECRATA
3.2 Els religiosos i la nova evangelització en els LINEAMENTA
3.3 La vida consagrada avui: tres desafiaments:
a) Primer desafiament: clarificar la nostra identitat i manifestar-la
b) Segon desafiament: assegurar la visibilitat de la vida consagrada
c) Tercer desafiament: guanyar credibilitat

4.

Cloenda
DE QUÈ PARLEM
QUAN PARLEM DE NOVA EVANGELITZACIÓ
REFLEXIÓ PERSONAL
a partir de pensaments extrets d’un escrit del cardenal WALTER KASPER
(El desafío de la nueva Evangelización, Sal Terrae, abril 2012).

1

La nostra societat ha esdevingut plural i secularitzada. Europa corre el perill de
convertir-se en un Continent postcristià. Sembla que ja no hi hagi lloc per a Déu. No
hem de cercar les causes només –ni tampoc en primer lloc– en els altres. Els
cristians ens hem debilitat. Nosaltres mateixos som el problema, no pas els
musulmans.



WALTER KASPER (Heiden an der Brenz, Alemanya, 1933. Bisbe de Rottengurg-Stuttgart el 1989). Des de 1994,
copresident de la Comissió Internacional per al diàleg luterà-catòlic. L’any 1999, Secretari del Consell Pontifici per a la
Unitat dels Cristians. L’any 2001, Cardenal de la Iglesia Catòlica i president d’aquest Consell Pontifici. Pensaments
exposats en La nueva evangelización: un desafío pastoral, teológico y espiritual, publicat en El desafío de la nueva
evangelización (GEORGE AUGUSTIN, ed.), Sal Terrae, Santander, 2012, p. 19-37.
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2

En parlar dels ‘signes dels temps’, el Concili Vaticà II va pronosticar un profund
canvi històric en la humanitat. «Avui el gènere humà es troba en un període nou
de la seva història, caracteritzat per canvis profunds i accelerats que
progressivament s’estenen a tot l’univers». Creure que aquests canvis no han
d’afectar la vida i l’acció de l’Església seria un greu error.

3

En l’ateisme, el Concili hi va veure una de les realitats més greus del seu temps.
Però avui ja no podem parlar d’un ateisme ideològic. L’època de les grans ideologies
ja s’ha acabat. Allò que ara s’estila és un indiferentisme religiós molt més
perillós: «No crec en res, ni em fa cap falta». Per a molta gent, Déu i la religió són
cosa del passat.

4

Què ens cal fer? L’enyorança del passat no ens ajuda a avançar. Dissimular els
defectes i administrar les nostres carències, amb la finalitat de continuar essent el
que som i fent el que fem, avui no és raonable. La utopia del petit ramat no porta
enlloc, perquè la paraula missió, i també la urgència de créixer, juguen un paper
fonamental en el Nou Testament.

5

L’afany de retornar a l’època prèvia al Concili no és una alternativa raonable. La
crisi actual no va començar amb el Concili, sinó molt abans. Si avui ens proposéssim
regressar a la suposada edat d’or anterior al Concili, no faríem altra cosa que trobarnos amb les causes més profundes de la crisi actual. Aleshores, què ens cal fer?
La resposta és evident: cal una nova evangelització.

6

A partir de Joan Pau II l’Església
ha fet una opció transcendental:
mirar vers el futur amb una nova
mirada, fonamentada en l’Evangeli.
Sense una nova arrencada, sense
un nou salt endavant, continuarem
anant costa avall en comptes de
cap amunt. Tot començament és
costós, i més si és un nou
començament. Començar de bell nou
no és possible sense una radical
reorientació del pensament.

7

Preguntem-nos: No ens hem acomodat potser massa en les nostres parròquies i
comunitats? Existeix en nosaltres passió missionera, és a dir, voluntat de créixer en
comptes de disminuir? Ens interessen realment els altres, els qui són a fora? Tenim
encara el valor d’interpel·lar els altres pel que fa a la fe, o potser no tenim esma per
arriscar-nos?

8

Parlem d’una nova evangelització perquè avui hem de proclamar el missatge
permanent de l’Evangeli en una situació totalment nova! Sobretot, parlem de nova
evangelització en aquells països d’antiga tradició cristiana, en els quals molts
batejats han perdut la fe viva, no es consideren membres de l’Església, i s’han
allunyat de Crist i de l’Evangeli.
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9

Amb la nova evangelització no pretenem dur a terme campanyes de reconquesta ni
recuperar models històricament ja superats, com és ara el model de l’Occident cristià.
Es tracta de la renovació de la vida cristiana, de ser llevat per a la renovació del
món. Per tant, la nova evangelització és la resposta cristiana a la nova situació
en què es troba la nostra societat.

10

L’anunci de l’Evangeli sempre desentonarà, i els poders hostils s’hi resistiran
aferrissadament. La nova evangelització no es podrà dur a terme sense
conflictes, com l’antiga evangelització tampoc no els va poder evitar. No hem de
témer el conflicte ni eludir-lo. L’evangelització sempre es realitzarà sota el signe
de la creu. La nova vida de la Pasqua només serà possible passant per la creu.

11

La nova evangelització suposa un desafiament espiritual. No es tracta de
receptes, de noves estructures, de recursos econòmics addicionals, ni tampoc de
crear comissions i organitzar congressos. El canvi i la crisi són massa profunds com
per superar-los amb reformes superficials; es tracta d’una conversió global. El que
realment importa és l’Evangeli de Déu.

12

Ens cal parlar de Déu i de Jesucrist d’una manera nova, interpel·lant,
enardidora, per tal que el cor i la vida de les persones es commoguin, el món sigui
transformat, i l’Església esdevingui una llar per a tots aquells que tenen dubtes i
cerquen respostes. Avui el problema no consisteix a demostrar que Déu existeix,
sinó a descobrir el misteri de Déu en el món i en la nostra vida.

13

La nova evangelització ha de conduir-nos a Jesucrist, iniciar-nos en el
seguiment del seu Evangeli, invitar-nos a ser amics seus. Els amics es volen
conèixer mútuament i intercanviar experiències. Els éssers humans desitgem
conèixer allò que estimem. El problema de l’Església actual és que no coneixem
Jesucrist, no estem familiaritzats amb els rudiments de la nostra fe.

14

Sense adonar-nos-en, hem esdevingut analfabets religiosos, i ara necessitem ser
alfabetitzats novament en la fe. Nova evangelització també significa ‘escola de
fe’. Només pot ser cristià adult aquell que és capaç de comunicar allò que és el més
important en la fe cristiana. Ens cal recuperar la capacitat de transmetre la nostra
fe, i fer-ho més amb la vida que amb la paraula.

15

La nova evangelització suposa un desafiament per a la catequesi, concebuda
com a iniciació sistemàtica i integral a la fe i adreçada als infants, als joves i als
adults. On es duu a terme i com es realitza avui la catequesi? Quins han estat els
fruits de la catequesi que l’Església ha realitzat al llarg de tants anys? Fins quan
podem continuar fent el que sempre hem fet?
FRANCESC RIU

Propera Jornada de Formació Permanent
Data: 24 de novembre de 2012, dissabte.
Ponent: P. Bonifacio Fernández, cmf,
director de l’Institut Teològic de Vida Religiosa ● Madrid
Tema relacionat amb la fe i la vida religiosa.
Reserveu la data a la vostra agenda!
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Una experiència interessant
Arran de la publicació d’un llibre sobre la nova
evangelització he rebut invitacions a parlar
d’aquest tema amb diversos grups de
persones. Com que havia observat que les
actituds adoptades davant aquesta iniciativa
del Papa eren molt diferents, he considerat
oportú no caure en la temptació de limitar-me
a exposar el que jo en penso, que era
precisament el que se m’havia demanat. El
que he fet ha estat suscitar un debat sobre
la nova
evangelització
a
partir
d’uns
pensaments exposats pel cardenal Walter
Kasper,
uns
pensaments
senzillament
provocadors.
Les persones que hi havien acudit amb la
intenció d’escoltar una conferència teòrica,
després de la qual podrien manifestar la seva
conformitat o la seva disconformitat sobre les
tesis exposades pel ‘ponent’, han quedat força
descol·locades quan, en la pràctica, s’han
trobat impel·lides a manifestar la seva pròpia
opinió sobre la nova evangelització i sobre els
motius que la justifiquen.
Aleshores he observat un fenomen molt
interessant. Els qui havien adoptat una actitud
crítica davant la proposta d’una nova
evangelització s’han vist obligats a callar quan
s’han adonat que la seva manera de concebre
aquesta iniciativa pastoral no tenia res a veure amb les idees exposades el cardenal Kasper,
amb les quals estaven plenament d’acord, encara que els dolgués: per motius diversos, tots
explicables, al llarg de les darreres dècades, l’Església no ha fet bé els ‘deures’, i ara ha de
‘recuperar’. És a dir, la nova evangelització no és una mirada enrere, sinó l’expressió
raonada de la voluntat de fer un pas endavant que implica una profunda conversió de les
persones, les institucions i les estructures de l’Església.
M’ha semblat que tant els qui han intervingut en les converses exposant la seva opinió
personal, com els qui no s’han manifestat, en acabar sortien amb la mateixa sensació: ara
entenc de què va això de la nova evangelització. Quan tenim l’oportunitat de reflexionar
sobre la finalitat de l’Església, que no és altra que evangelitzar, i sobre el que ha succeït en
ella i en la societat, no és gaire difícil que tots arribem a la mateixa conclusió: cal una nova
evangelització. I, també, una constatació: n’hem de parlar a fons i reflexionar-hi seriosament
per tal de prendre decisions responsables.
Francesc Riu i Rovira de Villar - 23/10/2012
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Set joves mercedaris fan la primera professió i dos vesteixen l’hàbit

Jornada d’Entitats Socials d’Església
L’URC està integrada en aquest organisme i participa de les activitats i de l’Equip motor.
Una lectura creient de la
realitat per a la inclusió.
Un treball en xarxa
En un temps com el nostre on
experimentem com la greu
crisi econòmica afecta els
més desfavorits de la nostra
societat i on les dificultats per
al compromís social cristià
creixen volem reflexionar
sobre l’actuació de les
organitzacions socials d’Església.
D’altra banda, ja fa anys que diverses entitats d’església amb forta acció social venim
compartint les nostres experiències, inquietuds i anhels. Aquesta jornada esdevé un moment
cabdal per aprofundir en la nostra vocació de fidelitat a l’Evangeli, en seguiment de Jesús, al
servei dels més necessitats.
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Data
27 d’octubre, dissabte.
Lloc de la trobada
Centre "La Llavor”
C. Saldes, 2. 08035 Barcelona (darrere l’Hospital Vall d’Hebron)
Com arribar-hi?
 Metro: L3 (verda) - Estació Vall d’Hebron
 Cotxe: Ronda de Dalt - Sortida 4
Objectius
Volem compartir i aprofundir el treball que hem anat realitzant al llarg d’aquest curs:
 una mirada pregona a la realitat que ens envolta
 una necessitat creixent d’ajudar-nos en xarxa
Programa i horari
10 h
10.30 h
11.15 h
12 h
12.30 h
13.45 h
14.15 h

Pregària inicial
Ponència de la jornada, a càrrec de Mn. Quim Cervera
Presentació de dos projectes de treball en xarxa
entre nosaltres
Descans - cafè
Treball en grups
Recull del treball de grups
Fi de la jornada

Preu: 6 euros
Inscripció
Enviant un correu electrònic a cmarcet@jesuites.net, amb les dades següents:
 Nom i cognoms
 Correu electrònic
 Entitat a la qual pertanyo
 Modalitat d’inscripció:
 Assistència a la jornada (6 €)
 Assistència a la jornada + dinar (16 €)
Organitza: Xarxa d’Entitats Socials d’Església
Informació: cmarcet@jesuites.net

Sala Pere Casaldàliga: El pròxim «Cafè de l’autor» el 26 de novembre amb
Laia de Ahumada i Lucía Caram
Aquesta activitat que va iniciar-se el curs passat
amb el jesuïta Xavier Melloni, i que va acollir un
important nombre de persones, tindrà una continuïtat
amb l’autora del llibre Monges, Laia de Ahumada,
que estarà acompanyada per una de les monges
entrevistades en el llibre, Lucía Caram. Totes dues
seran les encarregades de dur a terme aquest
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pròxim cafè. El llibre Monges és una publicació de converses íntim i agosarat, que intenta
trencar amb la imatge estereotipada que es té de les monges per acostar-nos a la riquesa i
diversitat que viuen totes i cadascuna d’elles.
Aquesta activitat tindrà lloc a la Sala Pere Casaldàliga el pròxim dilluns, 26 de novembre, a
les 19.00 h, i tothom qui desitgi prendre-hi part pot omplir la butlleta d’inscripció a la Llibreria
Claret.

"

Ser independentista no és cap pecat", un del títols de la nova col·lecció
"Contrastos" de Claret

(Claret) La
nova
col·lecció
«Contrastos»
de
l’Editorial
Claret neix amb la vocació
d’editar títols d’interès general i
d’actualitat, però que alhora
aportin al lector un contingut
que
el
faci
reflexionar.
El mot "contrastos" va ser
escollit per evidenciar que les
publicacions que inclourà la
col·lecció aportaran punts de
vista de contrast, diferents,
podent ser oposats a l’opinió
majoritària, però de ben segur
colpidors, que no deixaran
indiferent el lector. Es procurarà
alhora que siguin títols rics en
experiències de vida, i amb
valors, per esdevenir així llibres de referència per a un públic majoritari.
El primer títol d’aquesta col·lecció és Davant l’adversitat: Amor i Llibertat, llibre que exposa
els pensaments de Xavier Melgarejo, pedagog reconegut internacionalment, membre del
Consell Escolar de Catalunya, i ex director del Col·legi Claret de Barcelona, sobre la lliçó
més important de la seva vida: la lluita contra el càncer. Sens dubte aquest és un llibre que
qualsevol persona que pertanyi al col·lectiu de l’educació, de la sanitat, que tingui fills, que
conegui algú que pateix o hagi patit càncer, que cregui en l’amor o que vulgui un món millor,
hauria de llegir. Aquest títol es trobarà disponible a les llibreries el 8 de novembre, a un preu
de 9,95 €.
El segon títol Ser independentista no és cap pecat, del reconegut monjo i historiador Hilari
Raguer, una persona molt rellevant i respectada en l’àmbit de la Història de Catalunya i dins
de l’Església Catalana. Aquest llibre inclou una breu anàlisi sobre els conceptes de nació i
nacionalisme, i una reflexió sobre com ha conviscut aquest nacionalisme amb l’església
catalana: la renovació religiosa del segle XIX, la fundació de la lliga espiritual de la Mare de
Déu de Montserrat, el catalanisme de Jaume Balmes, l’església catalana i la reivindicació de
la llengua del poble, com va afectar la dictadura... L’autor es declara a favor de la
independència de Catalunya per garantir un millor benestar i autogovern. Aquest segon títol
arribarà a les llibreries el 15 de novembre, a un preu de 9,95 €.
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Veus per a una nova evangelització
“Una colla de cantautors, compositors i intèrprets, de diverses procedències eclesials del
nostre país, hem volgut aportar el nostre granet de sorra en aquest nou impuls
evangelitzador que ens urgeix a tots. Aquí teniu, doncs, aquest Veus per a una nova
evangelització, que us ofereix dinou cançons d’estils i continguts diversos, compostes la
majoria per a aquesta ocasió” (Xavier Morlans).
L’URC s’hi ha implicat tot donant suport a la iniciativa, que ha comptat amb la dinamització
de Carme Canadell, salesiana, i d’autors i cantautors religioses i religiosos que hi han
col·laborat.
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Descobrir la vida monàstica a Montserrat
Del 23 al 25 de novembre, el Monestir s’obre durant un cap de
setmana a homes d’entre 18 i 35 anys que tinguin inquietuds
espirituals
La comunitat benedictina vol oferir periòdicament la possibilitat de donar a conèixer la
vida monàstica a través de caps de setmana temàtics durant el curs acadèmic
Montserrat, setembre de 2012. La comunitat de
monjos de Montserrat vol oferir periòdicament la
possibilitat de donar a conèixer la vida monàstica
a través de caps de setmana temàtics
escampats al llarg del curs. El primer d’aquests
caps de setmana tindrà lloc del 23 al 25 de
novembre i està adreçat a homes entre 18 i 35
anys amb inquietuds espirituals, que tenen la
possibilitat de descobrir, des de dins, la vida
monàstica que es viu a Montserrat.
Seguir el ritme de la comunitat de monjos
possibilita un seguit d’experiències que després
són comentades en grup, amb la supervisió d’un monjo. D’aquesta manera, els eixos
fonamentals de la vida monàstica -litúrgia, vida fraterna, santuari, desert, pregària, silenci,
lectura de la Bíblia, acompanyament espiritual...- són descoberts de manera teòrica i
pràctica. Durant aquest cap de setmana, els assistents s’allotjaran a l’hostatgeria del
monestir i compartiran els àpats amb la comunitat benedictina de Montserrat.
Aquest primer cap de setmana monàstic, de caràcter introductori, es veurà complementat
posteriorment amb caps de setmana monogràfics, on s’aprofundirà sobre algun dels eixos
esmentats abans, vistos a la llum de la rica tradició espiritual del monaquisme.
Els interessats a participar-hi han de trucar al telèfon 93 877 77 65 –i demanar pel P. JoanCarles Elvira o pel G. Bernat Juliol–, o bé escriure un correu-e a montserrat.osb@gmail.com.
Les places són limitades.

Racó de lectura: Historias con Dios en la penumbra
José Arlegui Suescun, sacerdot salesià de la comunitat de
Rocafort, Barcelona, doctor en Filologia romànica, ha passat la seva
vida entre l’aula i l’altar. En aquestes tasques, ha trobat homes i
dones en els quals ha intuït que Déu habitava en la penombra de les
seves vides. Aquí ens ho narra en relat engrescadors que fan
pensar.
Resulta difícil en aquest món parlar de Déu. Algú ha escrit que cal
parlar de Déu per poder parlar de l’home, i que cal parlar de l’home
per poder parlar de Déu. Alguna cosa semblant pretén l’autor en
escriure aquestes històries. Cadascuna d’elles vol ser una fletxa que
marqui el camí vers Déu.
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Dilluns DDHH: “Com aturar la violació de drets humans a Síria?”
Les revoltes en alguns països del món àrab, iniciades ara ja fa gairebé
dos anys, han desembocat en diferents processos polítics i socials. El
cas de Síria ha estat extraordinari pel nivell de violència. La forta
repressió del règim d’Al-Assad i la insurrecció armada han provocat ja
més d’11.000 víctimes mortals. Quins factors socials, polítics, econòmics
o culturals expliquen la situació a Síria? Quines vies de resolució i
mediació s’han adoptat fins ara? Quines accions i mesures són
desitjables i possibles davant l’escenari actual?
Ponents:
Jose Luis Gordillo, professor de Filosofia del Dret a la Universitat de
Barcelona; membre del Centre JM Delàs d'Estudis per la Pau de Justícia
i Pau.
Jaume Flaquer, jesuïta, director de l'Àrea teològica de CJ; professor de
diàleg interreligiós de la Facultat de Teologia. Ha viscut anys als països
del Pròxim Orient, especialment a Egipte.

Data: dilluns 5 de novembre de 2012
Hora: 19.00h
Lloc: Cristianisme i Justícia (Roger de LLúria 13, Barcelona)
En col·laboració amb Justícia i Pau – Entrada lliure

Presentació del Calendari Interreligiós 2012-2013:
“Músiques sagrades en harmonia amb la divinitat”
Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós (AUDIR)

Dijous 8 de novembre de 2012, a les 19 hores
Carrer Lledó, 11, 1er – 08002 Barcelona
 Presentació de l’acte a càrrec de Francesc Torradeflot
 Intervenció de Jaume de Marcos, president de l’AUDIR
 Presentació del calendari interreligiós, Elisabeth Lheure
 Parlament i intervenció musical a càrrec de Bhakti Das, expert en filosofia Vedanta,
músic, estudiós i intèrpret de la música clàssica de l’Índia
 Tancament de l’acte
Es podran adquirir els calendaris en català i en castellà.
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Sor Lucía Caram: “Mi claustro es el mundo”
Por fin, y después de mucho tiempo, el libro Mi Claustro es
el mundo, será presentado mañana en Barcelona.
Jordi Nadal, director general de Plataforma editorial, me
pidió hace un año y medio o dos que escribiera, que
explicara lo que hacía, cómo vivía: lo que quisiera. Me
costó comenzar a hacer memoria, pero pronto descubrí
que era un ejercicio saludable, y hoy veo que ha sido una
especie de confesión pública de mi fe y de mi esperanza y
no puedo menos que ofrecer, con gratitud, lo vivido, lo
compartido, lo amado, lo vivido. Todo, absolutamente todo,
ha sido la oportunidad para enamorarme más de la vida y
descubrir los maravillosos compañeros de camino, los
hermanos y hermanas con los que Dios me bendice. Es un
libro para ser leído con la libertad con la que ha sido escrito
y para contemplar, más allá de lo anecdótico, cómo la
pasión por la humanidad se impone y la causa de la justicia
y la paz se hacen carne de mi carne y vida de mi vida.
Pido a los martillos de hereje abstenerse de leerlo, y a los
que buscan encontrar la vida ejemplar de una “monjita de
clausura”, que se olviden de mí, de mi claustro y de mi mundo, y que sigan su camino. No
quiero confrontaciones, me resbalan y son una pérdida de tiempo.
Pido a los hombres y mujeres de corazón limpio y a los que aman la vida y creen que entre
todos podemos hacer un mundo más bonito y más habitable que entren en mi historia, que
se hagan compañeros de camino, que se sumen a mi causa que es la causa de la
humanidad y la del Maestro y amigo de Nazaret que logró seducirme y hacerme vibrar por
su proyecto de liberación.
He dejado hablar a mi corazón. He contado mi historia y he compartido mi vida. Reconozco
que también he desnudado mi alma y que en estas páginas está Sor Lucía en estado puro:
sin dobleces, engaños ni barnices. He querido ofrecer lo que tengo y lo que soy, y entonar a
todo pulmón y con una gran alegría un canto de gratitud a aquellos que me dieron la vida, a
aquellos con quienes aprendí a compartirla y a celebrarla y, sobre todo, a aquellos con los
que comparto sueños, pasiones y compromisos.
Quiero que mi vida siga estando expropiada para utilidad pública, quiero vivir para servir y
quiero ser feliz y hacer felices a los demás.
Ahora que ya he escrito siento que voy más ligera de equipaje. Que el paisaje del camino
me enamora, que la cima me seduce y que el fuego que llevo dentro es el que me hace
necesaria e imperiosamente arder, con el deseo de dar a nuestro mundo un poco más de
calor, un poquito más de luz.
Mi claustro es el mundo y me gustaría que tuviera las dimensiones infinitas del corazón del
Dios de la vida y que nada ni nadie limitase su infinito horizonte, en el que descubro que la
vida vale la pena si se vive para amar y para servir.
Os espero en cada página, en cada rincón, en cada recoveco de mi claustro y
de mi mundo.
¿Os atrevéis a entrar? Deseo que os sintáis como en casa.
Lucía Caram ● 23/10/2012
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Escola, motor social
(Fundació de l’Escola Cristiana, núm. 443, 22.10.2012).
Una escola és una organització complexa amb personal
qualificat que reuneix i promou talent, amb unes
instal·lacions i uns recursos que no sempre fa rendir al
100%.
En el tipus de societat cap a la qual evolucionem, una institució com l’escola té
l’oportunitat de convertir-se en un motor social i econòmic al seu barri, municipi o
comarca. Que això s’esdevingui ha de ser una opció estratègica de les escoles cristianes
per reforçar-se com a institucions, des de l’arrelament i les aliances amb el seu entorn.
Aquesta dinàmica abraça tant les opcions de servei envers aquest entorn com autèntiques
oportunitats de negoci, tan necessàries també des del punt de vista econòmic. En aquests
moments, és important diversificar la captació de recursos, de tal manera que allò que ens
podrien semblar recursos atípics esdevinguin més significatius.
Per avançar en aquesta línia, cal el propòsit ferm de les xarxes escolars i de cada centre,
però des de l’Escola Cristiana volem animar aquesta dinàmica i, per això, oferim enguany un
seminari breu de 3 h amb aquesta temàtica i amb aquest títol: Escola, Motor Social.

Calendari URC
2012
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OCTUBRE
ds.

2012
10
12
13-15
14
20
21
22
24

Jornada d’Entitats Socials d’Església

NOVEMBRE
ds.
dl.
dt.
dc.
dt.
dc.
dj.
ds.

Reunió de religioses i Religiosos en barris obrers i populars
Vocalia de Pastoral Juvenil i Vocacional - Seu de l'URC
Assemblea general de CONFER · Madrid
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 - CEP, 11 matí
URC-CEVRE: Jornada de formació permanent

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
http://www.urc.cat
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