
    
 
 

 
 
Sínode de la Nova Evangelització ● Proposició 50: La vida consagrada  

La vida consagrada, tant d’homes com de dones, ha fet una contribució molt important a 
la tasca de l’Església per l’evangelització al llarg de la història.  

En aquest moment de la nova evangelització, el Sínode demana a tots els homes i les dones 
religiosos i membres d’instituts seculars que visquin la seva identitat de persones 
consagrades radicalment i amb alegria. El testimoniatge d’una vida que manifesta la 
primacia de Déu i que, mitjançant la vida en comú, expressa la força humanitzant de 
l’Evangeli, és un poderós anunci del Regne de Déu.  

La vida consagrada, plenament evangèlica i evangelitzadora, en profunda comunió amb els 
pastors de l’Església i en coresponsabilitat amb els laics, fidel als respectius carismes, 
oferirà una contribució significativa a la nova Evangelització.  

El Sínode demana als Ordes i Congregacions que estiguin plenament disponibles per anar 
a les fronteres geogràfiques, socials i culturals de l’evangelització. El Sínode convida 
els religiosos a avançar cap al nou areòpag de la missió.  

Ja que la Nova Evangelització és essencialment un assumpte espiritual, el Sínode subratlla 
també la gran importància de la vida contemplativa en la transmissió de la fe.  

La tradició secular de la vida consagrada contemplativa en les seves formes anteriors de 
vida comunitària estable de pregària i de treball, continua sent una poderosa font de 
gràcia en la vida i missió de l’Església. El Sínode confia que la nova evangelització farà que 
molts més fidels optin per aquesta forma de vida. 

Barcelona, 22 de novembre de 2012                                                                 ANY V. núm.      

La vida consagrada, plenament disponible per anar a les fronteres 
geogràfiques, socials i culturals de l’evangelització 

 
 

El Sínode demana als Ordes i Congregacions que estiguin plenament 

disponibles per anar a les fronteres geogràfiques, socials i culturals de 

l’evangelització. El Sínode convida els religiosos a avançar cap al nou areòpag 

de la missió. 



2 

 

 

 
Enric Juliana | La Vanguardia | 19/11/2012   
Després de la barretina i el porró de Pío Cabanillas Gallas, ministre d'Informació i 
Turisme mentre va durar l'esperit del 12 de febrer de Carlos Arias Navarro, anys 

després col·laborador d'Adolfo Suárez i autor d'una frase veritablement antològica -"hem 
guanyat nosaltres, però encara no sabem qui"-, van venir altres estampes regionals. 
Respallades i ensabonades. "La nostra Catalunya".  
 
Van venir les visites a Poblet. Quan un polític espanyol visitava Catalunya citava Josep Pla, 
elogiava el seny, bevia una copa de cava i rematava la jornada amb una visita al monestir de 
Poblet, hàbilment convertit per Josep Tarradellas en un contrapunt de Montserrat, amb la 
donació del seu important arxiu particular. Aromes de Montserrat (pujolistes) i silencis de 
Poblet (tarradellistes). Benedictins i cistercencs. La muntanya i el turó. L'Abat Oliba i Ramon 
Berenguer IV. La Moreneta i les tombes dels reis catalans. El Virolai i el gregorià cistercenc. 
Napoleó, la desamortització, els carlins i els liberals. La revista Serra d'Or i el patronatge 
reial. Un mateix catalanisme amb diferent graduació. Els polítics espanyols anaven a Poblet 
perquè els semblava un lloc més 
moderat. Encara no els havien 
explicat l'anècdota de Felip II. El rei 
vestit de negre va visitar una vegada 
Poblet i es va trobar que ningú no li 
obria la porta. 
  
Pom, pom. 
-Qui és? 
-El rei d'Espanya. 
-No el coneixem. 
 
Pom, pom. 
-Qui és? 
-El comte de Barcelona... 
I llavors es va obrir la porta. 
 
Discretament, com correspon a la seva història, Poblet també ha pres posició davant la 
qüestió. El dia de Tots Sants, Maur Esteva, abat emèrit de Poblet i ex abat general de l'orde 
cistercenc, va llegir una homilia ben explícita al monestir, també cistercenc, de Santa Maria 
de Solius (Baix Empordà). Aquestes van ser les paraules: "Penso que des de l'Onze de 
Setembre estem tots molt sorpresos, per no dir astorats, per algunes coses que veiem, 
llegim i sentim. (...) Crec que defensar la llengua pròpia, la cultura pròpia i, conseqüentment 
la nació pròpia, i autoafirmar-les amb tots els mitjans i amb la voluntat de ser un Estat sobirà, 
és una causa justa, si cal, essent perseguits, més encara, amb persecució espiritual, 
persecució dialèctica, perquè qui té la màgia de la paraula també pot fer terrorisme 
intel·lectual". (El text complet pot consultar-se a www.poblet.cat/vida espiritual/homilies 
predicades).  
 
Maur Esteva va ser abat de Poblet entre el 1970 i el 1998 i en aquells 28 anys va tenir 
l'oportunitat de rebre visitants ben il·lustres de la política espanyola, entre els quals, 
l'expresident José María Aznar, atent lector de Pla que, malgrat aquella tan enginyosa i 
comentada frase del "català en la intimitat", no es posaria la barretina Cabanillas ni que l'hi 

Paraules de l'abat Esteva: "Crec que defensar la llengua pròpia, la nació 

pròpia i la voluntat d'un Estat sobirà és just" 

http://www.lavanguardia.com/encatala/index.html
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demanés un editorial de The Wall Street Journal. (El govern Aznar va donar un clar suport a 
les obres de restauració del monestir). 
 
Amb l'homilia de Solius pot completar-se el dibuix de l'Església catalana davant la qüestió. 
S'ha pronunciat Montserrat, ha parlat una veu molt rellevant de Poblet, hi ha hagut un 
comunicat de la Conferència Episcopal Tarraconense i s'han expressat, a títol personal, 
alguns bisbes. És un quadre amb matisos, com solen ser les coses a Catalunya, en contra 
de l'estereotip brutal que aquests dies pretén imposar l'hegemonisme central: Catalunya, 
dictadura. El quadre oscil·la entre el suport explícit al sobiranisme i una comprensió prudent 
del mateix. En el fons del dibuix, la imatge de Benet XVI entrant a la Sagrada Família fa dos 
anys, resant en català. 
 
Aquell va ser un moment important. Evidentment, el Vaticà no dóna suport a la 
independència de Catalunya, ni ningú amb un mínim d'informació sobre això pot afirmar que 
simpatitzi amb el sobiranisme. La línia és més subtil: Roma ha acceptat la nació cultural 
catalana. Roma l'ha reconegut, mentre que el macizo de la raza la continua considerant una 
anomalia històrica que cal comprimir, laminar i, al final, dissecar. 

 
 

 
 

Maestra laica en un colegio religioso 

JUAN RUBIO, director de Vida 
Nueva 15.11.2012  

La Vida Religiosa se pone las pilas. No es 
por miedo a que los conventos se queden 
vacíos. Es una mirada atenta a sus orígenes 
y a lo que el Vaticano II les pidió: la 
incorporación del laicado a su tarea 
apostólica. Cada vez son más las 
instituciones religiosas en manos de laicos. 
No debe verse como un recurso para 

mantener el organismo, sino como un descubrimiento de su esencia evangelizadora. 
Pese a los zarpazos procedentes de quienes buscan domeñar su manera de estar en la 
Iglesia, los religiosos y religiosas buscan seguir ofreciendo sus vidas entregadas al proyecto 
del Reino en los más diversos campos. Lo dice la Gaudium et Spes: “Nada hay 
verdaderamente humano que no encuentre eco en el corazón de los discípulos de Jesús. 
(…) La Iglesia, por ello, se siente íntima y realmente solidaria del género humano y de su 
historia”. 
Nadie puede negar, a fuerza de ser realistas, que también ellos sufren las consecuencias de 
una fuerte crisis que afecta al núcleo fundamental de la persona y a su entrega. Resituarse 
en un mundo nuevo no es tarea fácil. Dibujar lejanías y rasgar horizontes, algo propio de la 
esencia de la Vida Religiosa, es trabajo arduo. 
Es catastrofista decir que los religiosos están mal. Ellos, pese a los vientos de adentro y de 
afuera, bucean en la pasión evangelizadora y buscan remar mar adentro, en la espesura de 
la niebla para seguir siendo significativos, como en tantos otros sectores de la familia 
eclesial. El esfuerzo es meritorio. No están ni mejor ni peor que otros. 
Participan de las bondades de este mundo, pero también de sus debilidades. El mundo es 
su escenario y, si este se tambalea, no es extraño que también el suelo de la Vida Religiosa 
se tambalee. 
 

“Todos en el mismo barco” 
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Hay que abrir las puertas al laicado 
en las congregaciones religiosas para 
ofrecerles un espacio en el que se formen 
para dar razón de su fe 
y ser “sal y luz” en su mundo. 

 
En los últimos años, recogiendo una vieja tradición, remozándola y dándole su sentido 
original, los religiosos ofrecen a los laicos que beben de su carisma un espacio y un 
compromiso compartido. Son muchos los laicos que trabajan en colegios, hospitales, 
parroquias y actividades enmarcadas en el escenario de su entrega. Laicos que conocieron 
al Señor Jesús a través de la atrayente figura de los fundadores y que, siguiendo su estela 
eclesial, comparten la misma misión en la misma Iglesia. 
Es esta una fuerza que los religiosos no deben descuidar, relegando a los laicos a una 

simple actividad orante y de culto, como ha venido siendo 
en ocasiones. La misión compartida va más allá. 
Hoy, en un mundo en el que se han roto fronteras y en el 
que los relojes ya han dejado de marcar las horas, las 
parroquias no son los únicos espacios de 
evangelización. Hay otros muchos campos por explorar, 
nuevas tierras que pisar. Conocieron lo específico de su 

vocación cristiana a la sombra de las congregaciones religiosas, se formaron en sus líneas 
de trabajo y caminan poniendo en pie sus retos. Entraron a la vida apostólica de su mano y 
quieren seguir haciéndolo ahí. 
Hay que abrir las puertas al laicado en las congregaciones religiosas para ofrecerles un 
espacio en el que se formen para dar razón de su fe, actuar con profesionalidad en los 
escenarios de la evangelización y ser “sal y luz” en su mundo. 
En CONFER han puesto los ojos en este tema. Desean reunirlos la próxima primavera para 
hablar del don y de la tarea. El encuentro servirá para fortalecer vínculos y avanzar en 
propuestas conjuntas. Un trabajo de intensa comunión eclesial con esta porción silenciosa e 
importante de la Iglesia. 
 
 
 
 

Comienza la XIX Asamblea de CONFER 
 
Madrid, 13 de noviembre de 2012 (IVICON).- Con la Eucaristía de Apertura presidida por 
el Nuncio de Su Santidad en España, Mons. Renzo Fratini, ha dado comienzo la XIX 

Asamblea General de la Conferencia 
Española de Religiosos que se celebra a 
partir de hoy y hasta el próximo jueves en 
la casa de las Religiosas del Amor de 
Dios en Madrid. 
En el primer momento, las palabras de 
Mons. Fratini han sido de ánimo y gratitud 
a la Vida Religiosa, por “los frutos 
abundantes de la vida religiosa en el 

campo de la evangelización y de la cultura, en el mundo de las comunicaciones, en  la 
promoción de la juventud y de la familia, en el campo caritativo y asistencial con los 
desfavorecidos y con los enfermos.” También ha destacado la oportunidad del tema 
elegido para esta Asamblea, recogiendo la propuesta del Papa, Benedicto XVI sobre la 
Nueva Evangelización y el Año de la Fe. 

XIX Assemblea de CONFER – Informa: IVICON 

http://www.vidanueva.es/2012/11/13/discurso-de-elias-royon-en-la-inauguracion-de-la-19a-asamblea-general-de-confer-2012/
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Acto seguido ha sido el turno del Presidente de la Comisión Episcopal para la Vida 
Consagrada, Mons. Vicente Jiménez, obispo de Santander, que también ha agradecido el 
papel de la Vida Religiosa en la Iglesia y sobre todo en su misión evangelizadora. 
El Presidente de CONFER, en su saludo en el acto de apertura, ha repasado algunos 
momentos importantes que han acontecido durante este último año, destacando el 
especial acento que la CONFER está poniendo en la comunión eclesial y en las relaciones 
con los pastores. La unidad de la Iglesia es fundamental para ser signo en la 
evangelización. También ha destacado la implicación de la Vida Religiosa en las 
situaciones humanas que está provocando la crisis económica en la que está inmersa 
España. Ha animado a los Superiores a continuar reflexionando sobre la caridad y la 
solidaridad, la necesidad de una verdadera conversión personal, sin la cual no será 
posible la transformación de la sociedad. En cuanto al tema concreto de la Asamblea, el 
Presidente ha manifestado que “sólo evangelizaremos si vivimos la experiencia del amor 
de Dios que se comunica”. “La Evangelización surge del encuentro con la persona de 
Jesucristo, que moviliza”. 
Con sus palabras, ha finalizado el acto de apertura. Los textos íntegros de la apertura 
están disponibles en la zona de Recursos, en la carpeta de Secretaría General, Cursos y 
Jornadas, de la página web de CONFER. Y las fotos se irán subiendo a la Galería 
Fotográfica. 
 

Nurya Martínez-Gayol desgrana en CONFER los retos de la Vida Religiosa 
 
Madrid, 13 de noviembre de 
2012 (IVICON).- La religiosa 
Esclava del Sagrado Corazón 
Nurya Martínez-Gayol ha 
pronunciado la primera ponencia 
de la XIX Asamblea General de 
CONFER que ha tenido como 
hilo conductor la reacción de la 
Vida Religiosa ante la situación 
de crisis de esperanza en la que 
nos encontramos. Después de 
hacer un breve recorrido 
histórico del proceso vivido 
hasta llegar a la situación actual, 
analizando el momento eclesial 
y reflexionando sobre la realidad 
de la Vida Religiosa, afectada 
por la crisis de contexto y sus propios problemas internos. Y ante esto, se ha preguntado 
¿Cómo se sitúa la Vida Religiosa ante esta situación? 
Los tiempos de crisis, ha manifestado, sirven para recuperar la esperanza, como nos 
enseña la Historia del Pueblo de Israel y la vida pública de Jesús, que “es nuestra 
esperanza”. 
Ha ido desgranando los retos que tiene la Vida Religiosa para transmitir hoy a Jesucristo, 
centro de su esperanza. 
Por la tarde, ha sido el tiempo para los distintos talleres en los que los Superiores y 
Superioras Mayores han estado reflexionando sobre la realidad evangelizadora en 
distintos ámbitos: educación, fe y cultura, pastoral de la salud, acción social, fe y justicia, 
espiritualidad, juventud, Medios de Comunicación… 
Acto seguido, la Secretaria General de CONFER, la Hna. Julia García Monge ha expuesto 
la Memoria de Actividades del último año, destacando las relaciones que mantiene 

http://www.confer.es/recursos
http://www.confer.es/recursos
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CONFER con otras instituciones eclesiales, así como la configuración de la CONFER y su 
personal. Haciendo una síntesis del trabajo que se ha desarrollado en este tiempo. La 
jornada ha finalizado con la lectura de la Memoria económica y la presentación del 
presupuesto. 
 

“Para Evangelizar hay que hacerse los encontradizos” 
 
Madrid, 14 de noviembre de 2012 (IVICON).- El Arzobispo de Valladolid y Vicepresidente 
de la Conferencia Episcopal Española, Mons. Ricardo Blázquez, ha estado presente 
durante la mañana del segundo día de la Asamblea General de la Conferencia Española 
de Religiosos y ha hablado sobre su experiencia vivida en el Sínodo para la Nueva 
Evangelización.  Durante los días del Sínodo, se ha visto que es necesaria la Nueva 
Evangelización, y que en España no tenemos asumido esa necesidad, sin embargo, en 
otros países, ya está dando frutos. 

 “Necesitamos ponernos de nuevo a 
disposición del Señor para asumir este 
encargo”, animando a los Superiores y 
Superioras, “y tenemos que salir al paso 
y hacernos los encontradizos, no 
podemos ser conservadores en esta 
etapa de la historia”. 
La mañana ha continuado con la 
intervención de Sebastián Mora, 
Secretario General de Cáritas, quien ha 
agradecido el compromiso de la VR a 
favor de los más necesitados, tanto a 
nivel económico, como de trabajo 
voluntario de tantos religiosos y 

religiosas. 
Tras el descanso, se han expuesto diversas experiencias de misión compartida con laicos 
que se llevan a cabo en diferentes familias religiosas. Cristina Pérez, de Pureza de María, 
ha hablado sobre la misión compartida en el ámbito educativo, exponiendo la metodología 
de trabajo que están desarrollando en sus centros con los talleres de pastoral. “Los 
jóvenes necesitan que la fe se haga visible, en la escuela, cuando laicos y consagrados 
somos capaces de formar comunidades”. 
En segundo lugar, Antonio Botana, de La Salle, ha hablado sobre los programas de 
formación que en su congregación realizan con los laicos. Mª Concepción Aguilar, de la 
Compañía de María ha explicado la experiencia de su congregación en la integración de 
laicos, y por último José Luis Fonseca, hermano de San Juan de  
 

 “Hay que optar por la colaboración con los laicos” 
 
Madrid, 15 de noviembre de 2012 (IVICON).- El Superior de la Provincia de España de la 
Compañía de Jesús ha apostado claramente por la misión compartida con el laicado en la 
ponencia que ha pronunciado esta mañana a la Asamblea de CONFER que llega hoy a su 
fin. 
En sus palabras, Francisco José Ruíz, sj ha destacado la importancia de que las 
Congregaciones apuesten por compartir la misión, de tal forma que ésta sea un lugar de 
encuentro. Cree que cada vez más, contar con los laicos ha ido pasando de ser un recurso 
profesional ante las penurias actuales de la Vida Religiosa, para integrar en la misión, 
siendo fieles cada uno a lo específico de cada vocación. 



7 

 

Esta ponencia ha lanzado un reto a los 
Superiores y Superioras Mayores para trabajar 
en este sentido, formando a los laicos para 
que asuman el carisma como propio, y puedan 
formar parte, desde esa especificidad de la 
vocación laical, de los órganos de gobierno de 
los Institutos. 
Tras su interesante ponencia, los moderadores 
de los talleres que se celebraron el primer día 
han expuesto las conclusiones de los grupos 
de trabajo en relación a la Pastoral Juvenil 
Vocacional, el anuncio explícito del Evangelio, 
la acción social, el diálogo fe-cultura y la 
familia. 
La mañana ha continuado con la votación de 
las cuentas que han sido aprobadas por 
unanimidad, así como la renovación de la 
ayuda de la CONFER a Cáritas. 
En su discurso de clausura, el P. Elías ha 
agradecido el ambiente de comunión, de 
implicación por parte de los pastores, los Superiores y Superioras Mayores que apuestan 
por el reto de la Nueva Evangelización. 
La Eucaristía presidida por Mons. Vicente Jiménez, Obispo de Santander y Presidente de 
la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada, ha concluido la XIX Asamblea General. 
 
 
 

Los religiosos y religiosas de España no creen que la palabra “no hay 
alternativas” sea la última palabra 
 
Madrid, 15 de noviembre de 2012 (IVICON).- La Asamblea General de la Conferencia 
Española de Religiosos ha aprobado en la sesión de esta mañana un comunicado sobre la 
situación en la que vive una gran cantidad de personas en España. A continuación 
publicamos íntegramente dicho comunicado. 
 
15 de noviembre de 2012 

Comunicado de la CONFER ante el momento presente            
Los religiosos y religiosas de España, reunidos estos días en Asamblea General como 
CONFER y representando a la Vida religiosa española no podemos en estos momentos y 
en esta fecha sentirnos ajenos a lo que es un clamor popular de exigencia de justicia en 
nuestro país. 
Lo queremos hacer como signo de solidaridad con tantas tragedias, cuyas lágrimas y 
angustias no son para nosotros anónimas, sino de rostros que conocemos bien, 
conscientes también de las ambigüedades en que muchas veces cae nuestra propia Vida 
Consagrada., y llamados, como todos, a la conversión personal sin la que no será posible 
un cambio social que ponga en primer plano los valores de la justicia y la solidaridad, la 
ética y la búsqueda del bien común antes que los intereses particulares y partidistas. 
No podemos dejar de constatar, con enorme preocupación, el prolongarse angustioso de 
la crisis social y económica, que afecta cada vez a más sectores de nuestra sociedad. 
Nuestra vocación nos llama a ser testigos de la misericordia y el amor de Dios en el 
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mundo, y  por ello no podemos permanecer insensibles ante una sociedad que 
egoístamente ha desplazado a los márgenes a aquellos que para Jesús son el centro. 
Tenemos que preguntar con libertad evangélica a los responsables de los asuntos 
públicos cómo es posible que, aun disponiendo de tantos medios económicos y técnicos, 
no han sido capaces de ordenar la vida común de un modo verdaderamente justo y 

humano, preguntar si se están repartiendo 
con equidad las cargas de la crisis, y si de 
verdad se esfuerzan por encontrar todos los 
recursos posibles y necesarios para 
remediar lo que ya son necesidades 
primarias como la comida, la salud, la 
vivienda, la educación, la cooperación al 
desarrollo de los países empobrecidos, etc. 

No podemos creer que la palabra “no hay alternativas” sea la última palabra de nuestro 
momento presente como si fuese ya el fin de la historia. Nosotros creemos en el ser 
humano porque creemos en el Dios de la esperanza como motor de la vida. 
Nos unimos, pues, a todas las voces, angustiadas o indignadas, que claman, en el día de 
hoy y cada día, por una sociedad distinta, donde sean posibles la justicia y la misericordia. 
Hoy, 15 de noviembre de 2012. 
 

Discurso de clausura de la Asamblea 
XIX Asamblea General Confer 

Clausura del Presidente 
Elías Royón, S.J. 

15 noviembre 2012 
 
Clausuramos con agradecimiento profundo al Señor esta XIX Asamblea que ha contado 
con una participación tan numerosa de los Superiores y Superioras Mayores de gran parte 
de los Institutos de España. Signo de la comunión de la vida religiosa en CONFER. 
Aspiramos a que ella sea, en la comunión eclesial, punto de encuentro de toda la vida 
religiosa española, desde las Congregaciones más antiguas a las jóvenes que el Espíritu 
regala a su Iglesia.   
Hemos reforzado el compromiso del anuncio de Jesucristo como esperanza para nuestro 
mundo. Un compromiso que compartimos con numerosos laicos en la misión. Llevar 
esperanza a nuestra sociedad en estos momentos de desencanto y desesperanza. Una 
esperanza en Cristo que se traduzca en caridad, solidaridad, cercanía a los más pobres y 
desengañados. Sentir el gozo de la fe que nos renueva en la misión para acoger 
creativamente la llamada de la Iglesia a una Nueva Evangelización.               
No puede faltar en nuestra Asamblea un recuerdo fraterno y conmovido para todos los 
religiosos y religiosas de nuestros Institutos, ancianos y enfermos, que nos precedieron en 
la fe y en la entrega apasionada al anuncio de Jesucristo. Evangelizaron con el testimonio 
de sus vidas y la fortaleza de sus palabras, y continúan ahora, en la debilidad y el silencio, 
sirviendo al mismo Señor, con el firme testimonio de fe y esperanza en Jesús Resucitado. 
Les animamos a que sigan siendo fieles a esa misión; que sepan que el testimonio gozoso 
de su fe en la debilidad presente es fortaleza y sostén para nuestra respuesta a la nueva 
evangelización.   
A nuestros jóvenes el recuerdo de quienes contemplan en sus vidas apasionadas por el 
Señor, un signo de esperanza para la evangelización de las nuevas generaciones. Les 
saludamos haciendo nuestras las palabras que dirige a los jóvenes el Mensaje del Sínodo: 
“La mirada hacia ellos es todo menos pesimista. Preocupada, sí, pero no pesimista. 
Preocupada porque justo sobre ellos vienen a confluir los embates más agresivos de estos 
tiempos; no pesimista, sobre todo porque el amor de Cristo es quien mueve lo profundo de 



9 

 

la historia y además, porque descubrimos en nuestros jóvenes aspiraciones profundas de 
autenticidad, de verdad, de libertad, de generosidad, de las cuales estamos convencidos 
que sólo Cristo puede ser respuesta capaz de saciarlos.” Los Superiores Mayores 
estamos también convencidos de que los religiosos y religiosas jóvenes desean saciar sus 
aspiraciones en Cristo, que les impulsa a amar este mundo y a anunciarle la buena noticia 
de su Reino.               
Daremos ahora gracias al Señor en la eucaristía por esta XIX Asamblea General. Ningún 
agradecimiento puede superar el que, en nuestro nombre, ofrece Jesucristo al Padre con 
la entrega de su cuerpo y su sangre. Nos sentimos cuerpo y comunión con todos nuestros 
hermanos y hermanas religiosos de España cuyas vidas generosas y entregadas 
agradecemos al Señor.   
La expresión de mi gratitud, aunque repetitiva y formulada en pobres palabras, en modo 
alguno tiene nada de formalismo, ni es simplemente fruto de unas buenas maneras. Muy 
al contrario quieren ser la expresión fraterna de quien sabe que esta Asamblea ha sido 
posible por el trabajo, en gran parte callado y eficaz, de muchos y muchas. Me hago 
portavoz también de todos vosotros y vosotras que compartís este rosario de 
agradecimientos muy de corazón.               
Gracias una vez más, Don Vicente. Sus palabras y su presencia todos los días en esta 
Asamblea nos ponen de manifiesto el afecto y la confianza en la vida religiosa y en lo que 
ella significa para la evangelización en la Iglesia española. Le sentimos cercano y pastor. 
Gracias. Gracias a Don 
Francisco, Don Eusebio, Don 
Manuel por compartir tan 
fraternalmente estos días con 
nosotros, como miembros de la 
Comisión Episcopal de Vida 
Consagrada.   
Un agradecimiento particular a 
Don Ricardo por su generosidad 
y disponibilidad en un momento 
de dificultad; por sus reflexiones 
sobre el Sínodo y lo que la 
Iglesia espera de los religiosos en este año de la Fe y en este desafío de la nueva 
evangelización.               
Gracias a todo el personal de la Sede de CONFER, que de puntillas, sin hacerse notar, 
con afecto y eficacia ha preparado todo para que la Asamblea haya podido  caminar con 
pasos seguros y firmes.               
Gracias a nuestro Moderador, el P. Gonzalo, que un año más, con mano firme moderada 
de suavidad y humor, nos ha servido llevándonos hasta el final puntualmente.               
Gracias a las religiosas del Amor de Dios en cuya casa estamos, por sus atenciones y 
desvelos, para que, a pesar de las dificultades de este año para el desarrollo de la 
Asamblea, nos encontráramos cómodos en el trabajo de estos días.               
Gracias a los ponentes, a los que nos han dejado sus experiencias de misión compartida, 
a los moderadores de los doce talleres que han motivado las reflexiones sobre un primer 
acercamiento a lo que la vida religiosa puede aportar en el futuro a la convocatoria de la 
Nueva Evangelización. Pueden ser semilla para tomas de decisiones apostólicas de más 
largo alcance.               
Gracias a vosotros, superiores y superioras mayores: vuestra presencia nos anima y 
compromete a seguir sirviendo desde CONFER a la unión en el interior de la vida religiosa 
española; que garantiza una respuesta generosa y creativa a la convocatoria de la Nueva 
Evangelización para la transmisión de la fe, mirando al mundo con los ojos llenos de la 
bondad y misericordia de la Trinidad, como sugiere el cartel de nuestra Asamblea; y así, 
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buscar en “misión compartida” caminos nuevos de evangelización, porque “como creerán 
si no son evangelizados”. (Rom. 10,14). 
 
 
 
 
Sor Maria Troncatti, missionera salesiana a l’Equador, serà beatificada el pròxim 24 de 
novembre a Macas, població d’aquest mateix país. La família salesiana s’està 
preparant per a aquesta celebració amb gran goig i agraïment. Ella brilla en el 
firmament de les Filles de Maria Auxiliadora com a dona enamorada de Jesús, 
evangelitzadora per vocació, confiada en la Verge i lliurada plenament als pobres. 
 
Nascuda a Cortegno Golgi (Brescia, Itàlia) el 1883, filla d’una família cristiana de l’antiga 
noblesa camperola, morí en un accident d’avió a Sucúa, el 25 d’agost de 1969. La ràdio local 
donava així la notícia: “La nostra mare Maria Troncatti ha mort.” 
Maria va demostrar una extraordinària capacitat de penetrar en la cultura del poble Shuar, a 
la selva amazònica, per comprendre-la des de dins i difondre el missatge evangèlic, tant en 
el primer anunci com en situacions on la fe cristiana es vivia amb major coherència. 
Desvetllant la fraternitat entre indígenes i colons, aconseguí que els indis Shuar es 
relacionessin amb els seus amos, fins al punt d’escolaritzar els fills i filles d’uns i altres a la 
mateixa escola. Promovia allò que, avui, diríem “interculturalitat”. Trencant les barreres que 
convertien els més febles en esclaus, i totes les que creaven les divisions i la rancúnia. La 
seva forma d’evangelitzar respectava i integrava sàviament diferents valors culturals.  
 
Infermera, cirurgiana, dentista                                                                        
Es lliurà a la c  atequesi, la caritat, la cura dels malalts. Va evangelitzar més amb la vida que 
amb les paraules. La seva intel·ligència pràctica i el seu cor generós li permetien afrontar la 
realitat sense que li dolguessin els sacrificis 
i el cansament. 
Després d’alguns anys de fer d’infermera a 
Nizza Monferrato (Itàlia), sor Maria és 
enviada a l’Equador el 1922. Macas, Sevilla 
Don Bosco i Sucúa són els llocs de la seva 
sol·lícita missió entre els Shuar, una de les 
ètnies de la selva amazònica.  
Si va poder entrar a Sucúa, a la selva 
equatoriana tancada a tota persona aliena 
als indígenes, va ser precisament per un 
acte de caritat: la intervenció quirúrgica que 
Maria va practicar a la filla del més alt 
mandatari del poble, que havia estat ferida 
per un projectil i va obtenir així la curació. 
Això va guanyar el cor d’aquell gran amo del 
poblat, que hi va deixar entrar Maria i tots 
els que treballaven amb ella. Es pot dir que 
sempre anava arreu amb el maletí 
d’urgències i el rosari a la mà.  
En tots aquells territoris, la missionera es preocupà de la promoció de la dona, de la dignitat 
de les parelles a les quals formava per al matrimoni cristià, en aquell lloc on això era difícil i 
no s’apreciava com a valor. Per a ella, evangelitzar volia dir posar-se de part dels més 
pobres, servir-los amb amor gratuït, veure les seves necessitats amb els ulls del cor. 
 

Maria Troncatti, “la mare dels indis shuars”, a punt de ser beatificada 
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Amor i dolcesa  
Es va desprendre fins i tot del desig d’anar a Itàlia a veure la seva família, tot renunciant al 
donatiu dels joves de l’Operació Matto Grosso, que li pagaven el viatge. Des de la seva 
marxa de casa cap a l’Equador el 1922, mai més no va tornar a la seva Pàtria, per més que 
no amagava la nostàlgia present al seu cor. 
No li dolien sacrificis ni despreniments, si es tractava de no deixar sense la seva companyia 

les persones més necessitades. 
Sembrava dolcesa i afecte. Un 
col·laborador seu va dir d’ella: “Com més 
verge, més mare.” 
Aquesta maternitat s’expressava primer en 
la seva comunitat de salesianes, sobretot 
entre les germanes més joves, amb les 
quals compartia penes, treballs i alegries. 
També atenia amb gran preocupació els 

Salesians, que, sovint, emmalaltien a causa de l’excés de treball. 
La mare general de les Filles de Maria Auxiliadora, sor Yvonne Reungoat, encoratja la 
família salesiana i els joves, evangelitzadors dels joves, a aprofundir la vida i espiritualitat 
d’aquesta missionera, que tant ens pot ensenyar i està apunt de tenir el reconeixement 
oficial de l’Església. 

Carme Canadell, fma 
 
 

 

Jesús Renau | Dg, 4/11/2012  

Indefinible, no té masses raons ni explicacions, es viu, se sent en forma de set espiritual. 
Moltes onades de la vida s’estavellen en aquesta roca, i obren un camí desconegut. 
Desitgem Déu de mil maneres. Ara meditem tan sols sobre tres: per desenganys, per 

pròpia felicitat i per alteritat. 

Per desenganys. Després d’haver begut en les satisfaccions de moltes 
sensibilitats, hem experimentat una buidor inexplicable. També hem palpat 
com d’efímer és l’èxit, com de transitòria és la il·lusió i quins canvis sobtats 
es donen en els amors que semblaven segurs i per sempre. D’aquí i de 
lluny ens arriben impactes de tanta crueltat, d’abusos plens de perversió, 
del menyspreu de realitats humanes elementals. Experimentem la 

impotència i la caducitat de realitats treballades i estimades... i un llarg etc. I ens entra el 
desig de Déu, potser sense aquest nom (una D, una E i una U). Sabem alguna cosa d’Ell o 
quasi res, però el cor el cerca, el busca, espera un consol, una comprensió i especialment 
una promesa. Aquella que expressava Juliana de Norwick “al final tot acabarà bé”. 

Per pròpia felicitat. Així com el desig de Déu que acabem d’expressar és com una resposta 
a tants desenganys de la vida, el que ens arriba de la pròpia felicitat té un altra caire. La 
plenitud, el goig, l’estimació, la comprensió, la unió... en tants moments de l’existència ens 
senyalen un camí que sabem ara que és de trànsit, perquè estem sotmesos al temps i a 
l’espai. Ens senyalen també que es pot donar una plenitud permanent, la felicitat. On cercar-
la? Existeix? Hi ha en un espai o lloc una permanent plenitud, que no sols mantingui el goig, 
sinó que el faci créixer indefinidament?. No pot ser una idea, és molt més que en un 
sentiment, ha de tenir rostre, palpitació, amor. Aleshores és quan brolla el desig de Déu. Ell 
és la felicitat, la meva, la de tots, la universal.  

Desig de Déu 

http://www.catalunyareligio.cat/users/jrenau
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Per alteritat. Ens hem oblidat de nosaltres mateixos. Hem buidat l’ego conscient de l’ànima, 
la quietud ens ha obert la porta al Misteri i hem palpat, ni que sigui una vegada a la vida, que 
som habitats per un Amor absolutament Fidel i gratuït. Sabem que hi és. Que no és el fruit 
de la nostra limitació i imaginació, perquè l’hem potser vist reflexat en altres i en espills de la 
natura i l’univers. Primer ho hem experimentat ni que sigui en un grau mínim (que no per 
petit és fantàstic), després ajudats pel mateix Misteri li hem ofert la nostra fe i la nostra bona 
voluntat. Es desvetlla tot un procés en el que el centre és Ell, Déu, i el que nosaltres 
intentem posar és humilitat, acolliment, memòria, i sobre tot el que ens consta que Ell més 
vol, amor i justícia en vers als altres. Sense deixar de ser Misteri anem sabent sobre el seu 
rostre humà, en Jesús, la seva referència amorosa en el Pare i la força infinita del seu amor, 
en l’Esperit. Resulta impossible no tenir i experimentar un desig immens de Déu, en la pau 
del foc que crema i no es consumeix. Els altres són també alteritat, participen de l’amor i la 
voluntat de Déu. Volem seriosament estimar-los i fer extensiu l’amor a tots i a l’univers.      

 
 
 

Jordi López Camps | 18/11/2012   

Aquest és el nom de l’abadessa del monestir de Sant Benet de Montserrat. Avui ha celebrat 
la festa jubilar dels seus 50 anys de professió monàstica. Amb motiu d’aquest esdeveniment, 
la comunitat benedictina i un 
grup de familiars i amics ens 
hem aplegat per compartir 
l’eucaristia jubilar, un dinar de 
germanor i una magnífica 
vetllada musical. Ha estat un dia 
magnífic que a mesura que 
progressava el sol anava 
esvaint la boira que des del riu 
s’havia apoderat dels primers 
graons de la muntanya.  

Durant el dinar he tingut 
l’oportunitat d’expressar quatre 
sentiments i evocacions 
sorgides entorn d’aquesta festa. 
He agraït a la mare abadessa el 
seu acolliment fraternal durant 
el temps que havia estat en el Patronat de la Muntanya de Montserrat. També he volgut que 
el meu agraïment fos extensible a tota la comunitat perquè durant aquests anys he après 
que l’espiritualitat benedictina, amb la qual m’identifico plenament, també es conjugava en 
femení. Aconsello llegir el llibre recentment publicat per la mare abadessa La regla de Sant 
Benet. Un camí per viure l’evangeli. 

Gràcies al meu contacte sovintejat amb la comunitat de Sant Benet de Montserrat, he estat 
amarat per la gran experiència de fe d’aquesta comunitat femenina. En les meves breus 
paraules durant la sobretaula, he demanat a la comunitat que continuïn amb el seu 
testimoniatge cristià; l’Església necessita moltes comunitats com la de sant Benet de 
Montserrat  perquè són portadores d’esperança. Per això, he volgut acabar compartint amb 
totes les monges el meu desig que el futur de l’Església catòlica es pugui conjugar també en 
femení.  

Montserrat Viñas i Santos 

http://www.catalunyareligio.cat/users/jordi-lopez-camps
http://www.catalunyareligio.cat/articles/31877
http://www.catalunyareligio.cat/articles/31877
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Jornada de Formació Permanent 
Unió de Religiosos de Catalunya ● Centre de Vida Religiosa i Espiritualitat 

Plaça d’Urquinaona, 11, 2n 2a (08010 Barcelona)  Tel. 93 302 43 67 sec.general@urc.cat - urc.info@gmail.com 
 

 
 

La Unió de Religiosos de Catalunya us anuncia la propera jornada de formació permanent 

de l’URC-CEVRE. Atès que creiem que la conferència pot ser del vostre interès, ens plau fer-
vos arribar aquesta informació. 

 

“CREER PARA VER” 
1. Buscadores de Dios y buscados por Él 
2. Ajustar nuestras imágenes de Dios 
3. ¿En qué creo, en qué no creo? 
 
a càrrec del 

P. Bonifacio Fernández 

Director del Instituto Teológico de Vida 
Religiosa ● Madrid  

Ç 
 
 

Bonifacio Fernández García 

Nascut a Remolina (León) l’any 1943. Claretià. Estudis de Teologia a Salamanca, Llicenciat en 

Teologia Dogmàtica a la Universitat Gregoriana (Roma). Semestres a Munich i Tubinga, com a 

deixeble de Jürgen Montmann. Doctor en Teologia per la Universitat de Salamanca. Director 

de l’Institut Teològic de la Vida Religiosa. Professor a l’Institute for Consecrated Life in Asia 

(Manila). Professor de l’ISCREB en la seva modalitat virtual. 

Obres publicades: Cristo de esperanza. La cristología escatológica de J. Moltmann (1985), 

Parábolas de comunidad (1995), El Cristo del Seguimiento (1996), Seguir a Jesús, el Cristo (1998), 

Recrear nuestra espiritualidad (2001) 30 Semana Nacional I.V.R., La Misión  compartida (2002) 31 

Semana Nacional I.V.R., Celibato por el Reino: Carisma y profecía (2003) Semana Nacional I.V.R., 

Pobres en un mundo global (2004) Semana Nacional I.V.R., La vida consagrada ante la crisis de 

reducción. Hegian Frontera. Vitoria 2004, Jesucristo. Seguimiento y contemplación. Madrid 2006. 

 

Data: 24 de novembre de 2012, dissabte 
Preu: 20 euros 
Hora: 9.45-13.30 i 15.30-17.30 h  
Lloc: Col·legi Salesià Sant Josep (c/ Rocafort, 42 - Barcelona)   

           L1 Rocafort i L3 Poblesec 
Inscripcions: UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA (tel.: 93 302 43 67) (de 15 a 19 hores) 
Pagament: Ingrés o transferència bancària al número de compte de “la Caixa” 

2100-3040-06-22-00340826 

Indiqueu el nom i el cognom de la persona que s’hi inscriu i al costat les lletres BF 
 

 

El P. Bonifacio Fernández, cmf, aprofundeix sobre el tema de la fe 

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
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Desilusionante. A la espera de conocer el texto completo que se 
apruebe en relación a los desahucios, es difícil decir menos que eso. 
Hay cuestiones de letra pequeña que, como en los contratos 
hipotecarios, marcan la diferencia. Conceptos como suspensión, 
moratoria, carencia y que están apareciendo en los medios de 

Anatomia psicològica dels pecats capitals 

Desahucios: ¿Soluciones o parches? 
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comunicación, deberían ser bien conocidos para la mayoría de la sociedad: suspender, es 
dejar de ejecutar una acción, pero de manera temporal, algo así como atrasar, manteniendo 
condiciones y la consiguiente incerteza inmovilizante sobre las personas afectadas. 

Moratoria y carencia tendrían como sinónimo común la palabra aplazar. Y aplazar, en este 
caso, no supone sólo dejar para más adelante la posibilidad del desahucio; también implica 
que durante ese tiempo, y mientras la letra pequeña no diga lo contrario, la deuda y los 
intereses generados siguen aumentando, con lo que, pasados los dos años, la situación de 
la persona afectada es de más difícil resolución, y la espada de Damocles, más afilada y 
lacerante. 

Después, está el eterno olvido: ¿Hay que elegir entre salvar del desahucio a familias 
numerosas, personas mayores y personas discapacitadas, o salvar a personas solas y 
familias no numerosas? El problema es de calado y gravedad como para intervenir sobre 
todo el que lo necesite, sin excluir. 

Resulta pues difícil aceptar estos menos-que-mínimos, así como la aparente dificultad para 
consensuar una línea de acción: las tragedias personales se pagan, algunas, con costo de 
vidas. Y la mayoría con billete sólo de ida a la exclusión social hereditaria de por vida. 

Por otra parte, existen suficientes elementos que deberían hacer esta tarea más fácil: el 
evidente clamor y acción social de resistencia ante los desahucios es uno de ellos. También, 
en los últimos tiempos se han 
movilizado suficientes agentes 
sociales como para que 
nuestra clase política pudiese 
abordar esta cuestión con más 
presteza y capacidad de dar 
respuestas reales al problema, 
no sólo durmiéndolo en el 
cajón del tiempo. Me refiero al 
trabajo de incidencia de 
sindicatos y entidades 
sociales; a la movilización, 
acción contra los desalojos, 
incidencia y aportación de 
conocimiento sobre 
alternativas para abordar el 
problema de diversas plataformas; a la activación por parte de numerosas administraciones 
locales de servicios de apoyo; incluso al valiente posicionamiento de sectores policiales que 
se comprometen con la sociedad de la que forman parte al plantear la objeción de 
conciencia a su intervención a los desalojos. 

Y finalmente, la Judicatura. Más allá de manifestar su desacuerdo con los desahucios, 
miembros de la Magistratura, especialistas en Derecho Civil y en otras especialidades del 
Derecho, llevan años elaborando y publicando estudios y informes que abundan tanto en la 
injusticia del sistema actual, como en aportar vías de gestión de la situación. Parece, pues, 
que hay suficientes elementos como para que la modificación legal pueda ser, con una 
intención declarada y motivada, completa y rápida. 

Ante esto, no puedo dejar de preguntarme qué le pesa más en la balanza a la clase política: 
¿evitar que la población en exclusión social, que ya crece sin parar por otros motivos, no 
crezca, al menos, por ser víctimas del desahucio?, o ¿realizar una maniobra de menos-que-
mínimos, sin consenso, ante la inminencia de la probable inminente entrega de más de 
500.000 firmas de la Iniciativa Legislativa Popular para revisar la actual Ley? En definitiva, 
de lo que hablamos es de saber si el Poder Político electo intenta, al menos en este tema, 
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tomar las riendas al Poder Económico, o si el Poder Económico sigue gobernando 
políticamente en lo económico -¿y que no es económico?-, por encima del Poder del Pueblo. 
 

Joan Uribe Vilarrodona |  Director Sant Joan de Déu, Serveis Socials Barcelona 

 

 

El proper Sopar Col·loqui tindrà lloc 
dilluns 3 de desembre de 2012. Com 
sempre, el sopar es farà al carrer Milà i 
Fontanals, número 49. 

En aquesta ocasió, la xerrada serà a 
càrrec del Sr. Miquel Roca i Junyent i 
portarà per títol El nou escenari de la 
responsabilitat social. 

L'horari del sopar serà de 20:30 a 23:00 
hores i consistirà en un sopar, amb 
posterior col·loqui, ofert pel servei de 
catering de l'acidH (Shuup Catering), per 
l'aportació econòmica de 25 €. 

Cal reservar plaça als telèfons: 93 219 36 
51 – 93 285 99 77 o al correu electrònic:  
comunicacio@acidh.org o bé realitzar 

l'ingrés econòmic, indicant-hi les dades personals, al compte corrent Banc Sabadell: 0081-
7011-19-0001792582. 

L'aforament és limitat, prevaldrà l'ordre d'inscripció. 

 
 
 
 
Organitza: Cova St. Ignasi – ESADE – Jesuïtes Educació – Cristianisme i Justícia (EIDES) 
Profs.: Pere Borràs, sj.- Carlos Losada - Josep M. Lozano - i col·laboradors 
 
PROGRAMA DE FORMACIÓ EN LIDERATGE PER A TOTS AQUELLS QUE VULGUIN: 
-        Renovar el compromís amb el seu propòsit vital i professional. 
-        Descobrir el sant Ignasi líder i formador de líders. 
-        Redescobrir el lideratge en la clau ignasiana de «en tot servir i estimar». 
-        Adquirir habilitats directives. 
-        Tornar a la seva font d’experiència vital amb Déu. 
El curs es realitza a la Cova de Sant Ignasi, matriu de l’espiritualitat ignasiana, d’on beu tota 
l’obra social, pedagògica, universitària, ONG, etc. 
que ha nascut d’ella.  
L’edició d’enguany, oberta a tothom, s’adreça principalment a professionals amb 
responsabilitats directives o de coordinació als móns de la docència, sanitat, ONG’s, etc. 
 
Dos mòduls, de dijous (16h) a dissabte (16 h): 

“Lideratge” inspirat en l’espiritualitat ignasiana 

ACIDH: Sopar col·loqui amb el Sr. Miquel Roca i Junyent 

mailto:comunicacio@acidh.org
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PRIMER MÒDUL (21 a 23 de febrer) 
§  Com és la meva feina? Què significa dirigir i quin 
impacte té en la meva feina. 
§  El valor afegit de la funció directiva. 
§  Com està el món? Valors tous en temps durs. 
§  Algú m’ha cridat? Contemplació de referents dins la 
meva trajectòria personal. 
§  Actituds ignasianes davant la vida. 
§  Immersió ignasiana (I) 
§  Què vull canviar? 
 
TREBALL INTERMÒDUL 
§  Lectures 
§  Acompanyament setmanal per bines 
§  Treball d’Enneagrama 
 
SEGON MÒDUL (14 a 16 març) 
§  Treball dels resultats de l’Enneagrama 
§  Teories i models de lideratge. (Management vs. Leadership) 
§  El lideratge ignasià. 
§  Immersió ignasiana (II) 
§  Eines espirituals ignasianes per al lideratge. 
§  I ara què? 
 
S’intercalaran dinàmiques de grup amb estones personals i pràctica de silenci i meditació. 
Places limitades. Demaneu programa i formulari de preinscripció a: 
Cova Sant Ignasi, 08241 Manresa  |  info@covamanresa.cat  |  93 872 04 22 
 
 
 
 

Divendres 9 de novembre al 
vespre, amb la basílica de Santa 
Maria del Pi plena de gom a gom 
(arquebisbe inclós), es va 
presentar el disc Veus per a una 
nova evangelització. Aquest CD és 
una obra col·lectiva impulsada 
per la Fundació Unaveu i la 
salesiana Carme Canadell, i també 

amb la col·laboració del claretià Màxim Muñoz i del marista Lluís Serra, de la Unió de 
Religiosos de Catalunya. El CD conté les cançons que, en paraules de Carme Canadell, 
haurien de ser "una  mica la música i la paraula dels nous camins de la pastoral a totes les 
diòcesis catalanes". 
 
En el concert van participar 9 dels seus intèrprets, que van cantar 15 cançons. En el CD han 
participat 12 cantautors i conté 19 cançons (18 d'inèdites més l'Himne a la Sagrada 
Família interpretat per tots). Es tracta de cantautors i cantautores amb diferents estils i 
procedència, alguns de consagrats (en el sentit artístic i religiós) i altres de més novells: Toni 
Torrelles i Jaume Palau (Kairoi), germans maristes; la Germana Glenda, ordo virginum; els 
preveres Xavier Morlans, Francisco García i Joan Àguila (grup "Canta la Teva Fe"); Javi 

Concert i presentació del CD Veus per a una nova evangelització 

mailto:info@covamanresa.cat
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CDAQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.salesianas.net%2Fservicios%2Frecursos%2Ffile%2FCD%2520Nova%2520Ev%2520Presentaci%25C3%25B3%2520del%2520projecte.doc&ei=LVCeULONENDI0AWM9IDIBQ&usg=AFQjCNFCeLFUWP_E8ki_Lzs5llE799ivnw&sig2=xzSLLRqtFIP491bJUQFE8g
http://www.maristes.org/kairoi/
http://www.maristes.org/kairoi/
http://es.wikipedia.org/wiki/Hermana_Glenda
http://es.wikipedia.org/wiki/Hermana_Glenda
http://www.goear.com/search/Xavier-Morlans/
http://www.delejot.cat/destacats_entrevista_joan_aguila.htm
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Núñez, germà de La Salle; les laiques i el laic Carla Costa, Neus Rodés i Oriol Sabé; i el 
jesuïta Marc Vilarassau.Guanyen els consagrats als laics... 
 
En veure el títol he pensat que aquestes cançons havien de ser un intent de renovació o de 
re-impuls de les cançons que fem servir a les nostres comunitats i grups. He pensat que 
trobaria músiques noves i lletres noves, i també no tan noves: per incorporar a les nostres 
eucaristies i moments de pregària. Efectivament, algunes lletres no caduquen, com 
ara L'amor no passarà de Joan Àguila (1Co 13, 2-8) o Dóna'm aquesta aigua de Xavier 

Morlans (Jn 4,15 i Salm 42(41),3-
4.6). I algunes d'elles són 
realment cançons cantables en 
les celebracions, perquè de 
cançons (religioses o no) n'hi ha 
de cantables i de no cantables. 
Algunes cançons del CD són més 
aviat per ser escoltades i segur 
que sonaran a Ràdio Estel o a 
"Signes dels Temps" acompanyant 
algun reportatge; d'altres esperem 
que siguin incorporades als 
repertoris de comunitats i 
parròquies! 
 
Porto molts anys tocant la guitarra 
i animant (més o menys) cants a la 

parròquia de Maria Auxiliadora a Sarrià i tinc ganes d'eixamplar el repertori, la qual cosa 
costa per desconeixement i també per mandra. I he descobert cantants que no coneixia. 
Per exemple, la veu i la música de la Hermana Glenda,amb el seu Res no és impossible per 
a Déu, primera cançó en català de la seva ja dilatada (i molt professional) carrera... fins i tot 
té una App pròpia per asmartphones!. M'ha recordat la musicalitat del cubà Silvio 
Rodríguez... si bé amb un to de misticisme una mica diferent. I les fantàstiques veus (i 
lletres) de cançons (cantables) de la Carla Costa (Senyor Jesús, amb lletra de Pere 
Casaldàliga) i l'Oriol Sabé (Alè de foc), incloent el clàssic espiritual Amazing Grace, que 
canten a duet, adaptat al català com a Amor preciós. M'ha sorprès en Francisco García de 
Sant Boi de Llobregat, que interpreta 
Sóc jo, cançó melòdica i fins i tot una 
mica eurovisiva...  
 
I m'han agradat, sense sorprendre'm 
gaire, les cançons de Xavier Morlans i 
Toni Torrelles, respectuoses amb els 
seus estils i fin i tot una mica 
previsibles. Vull esmentar 
especialment la cançó Déu arriba 
 sempre, uns versos de Pere 
Casaldàliga musicats i interpretats per 
Jaume Palau (i Juanjo Borredà).  
 
Respecte a la confecció del CD, sols 
comentar-vos que, després de la 
presentació de Xavier Morlans (president de la Fundació Unaveu), hi ha la lletra de totes les 
cançons amb indicació de qui ha compost la lletra i la música, a més de l'interpret. El CD 
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inclou un "ordre temàtic de les cançons" (Advent; Salvació; Resposta a Jesús, etc...), la llista 
d'intèrprets, i uns sentits agraïments. M'ha decebut posar el CD a l'ordinador i comprovar que 
les cançons només estan identificades com a "Pista XX", sense el nom de la cançó, ni de 
l'intèrpret ni el nom del disc... un petit detall però que resulta una mica molest i contrasta amb 
la curosa confecció del CD. A més, hauria estat interessant incloure un lloc web on poder 
descarregar les lletres i, més important, les partitures amb la música i els acords, que de ben 
segur facilitarien la disseminació i ús de les cançons. 
 
Us convido a sentir el CD i a deixar aquí mateix les vostres pròpies apreciacions i 
comentaris. El CD es pot adquirir a Claret i altres llibreries religioses. De moment sembla 
que no hi és a Spotify (que va molt bé per sentir-les gratuïtament) ni a Amazon, on 
normalment es poden escoltar parcialment les cançons i comprar-les. Sens dubte una 
boníssima iniciativa que contribuirà a la nova evangelització, si ens animem a sentir i fer 
nostres totes aquestes cançons. Moltes gràcies als promotors i a tots el cants i 
col·laboradors! 

Esteve Fernández 
 
 

 

 

(Carla Herrero Nebot/CR 8/11/2012)) Sota el lema “Benvingut a casa teva, Don Bosco!”, la 
família Salesiana de Barcelona ha rebut la visita de la relíquia de Sant Joan Bosco. 

La relíquia viatja arreu del món com a preparació del bicentenari del seu naixement. Aquests 
dies ha estat als Salesians de Sarrià, on s’han fet una sèrie d’activitats per als alumnes i 
professors amb l’objectiu d’aprofundir en la vida del sant i la seva incidència en els joves. 
Aquest cap de setmana es fa la festa de la Moguda dels Joves Salesians (MJS) a la 
Parròquia de Sant Joan Bosco de Barcelona. Diumenge, la relíquia de Don Bosco seguirà 
cap a França. 

CatalunyaReligió ha estat aquest dimecres al matí a l’escola dels Salesians de Sarrià, on ha 
pogut seguir alguna de les activitats. Tots els grups de batxillerat han participat en un 

"M'agrada l'estil de vida que proposa Don Bosco" 

http://www.claret.cat/ca/multimedia/veus-una-nova-evangelitzacio
http://visitadonbosco.blogspot.com.es/
http://www.salesianssarria.com/
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seminari que incloïa una presentació i un audiovisual sobre Don Bosco i la visita a la relíquia 
a l'església. 

Alguns membres de la comunitat educativa han explicat la importància de l’arribada de la 
relíquia, entre els quals dues alumnes de batxillerat, Judith Mateu i Blanca Aliaga; el cap de 
pastoral, Paco Álamo i el cap d’estudis de batxillerat, Carlos Escriche. 
 

 
 
 
Fundació Claret us convida a la sessió inaugural del cicle “Societat, Creença i 
Pensament” organitzat per La Salle, l’Institut de Tecnoètica, Justícia i Pau i Fundació 
Claret. Aquest curs 2012/13 les sessions del cicle versaran entorn al tema Perspectives 
d’esperança en el context actual de crisi.  

 El context actual de crisi que vivim és 
tan transcendent que no podem 
deixar passar l’oportunitat de destinar 
un espai de reflexió, com són els 
seminaris “Societat, Creença i 
Pensament”, per fer una anàlisi de la 
situació actual i oferir algunes 
propostes de canvi per dissenyar 
plegats un futur més esperançador. 
Davant l’ambient pessimista que vivim 

i veient la manca de propostes positives i constructives per afrontar amb confiança aquest 
període de fractura, no només en el sentit econòmic i financer, sinó també referent a la crisi 
de valors, i model de societat que estem construint entre tots, proposem el present cicle. 

Les crisis, però, també s’han de veure com a oportunitats, i és des d’aquest punt de partida 
que plantegem el cicle, que sempre s’ha caracteritzat per reflexionar sobre temes d’actualitat 
i interès social des de l’òptica cristiana.  

Ho fem en el marc dels 50 anys d’obertura de les sessions del Concili Vaticà II: “El goig i 
l’esperança, la tristesa i l’angoixa dels homes d’aquest temps, sobretot dels pobres i de tota 
mena d’afligits, són també goig i esperança, tristesa i angoixa dels deixebles de Crist, i no hi 
ha res de veritablement humà que no ressoni en el seu cor” (Gaudium et Spes, 1).  

Així doncs, aquests seminaris recolliran durant 6 sessions les reflexions, visions i formes 
d’entendre el moment social actual, des del punt de vista de diferents ponents destacats en 
els seus àmbits professionals, però sobretot amb l’objectiu de recollir al final propostes 
útils, que ens animin a seguir esperançats tot i el crític context actual que vivim. 

L’acte inaugural tindrà lloc el proper dijous, 22 de novembre de 2012, a les 19 hores a la 
Sala Pere Casaldàliga de la Llibreria Claret de Barcelona (C/ Roger de Llúria, 5). Entrada 
lliure. 
 
 
 
 
Hola a tots i totes,  
Us convidem al concert de l’Orquestra Solidaria Résonnance que es realitzarà el dissabte 
24 de novembre, a les 21 h, a l’Església Sant Ramon de Penyafort (Rambla Catalunya 
115). 

Sessió inaugural del cicle “Societat, Creença i Pensament” 

El Lloc de la Dona: “Enfilant l’agulla” ● Concert solidari 

http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&geocode=&q=Roger+de+Ll%C3%BAria,+5+08010+Barcelona&sll=40.396764,-3.713379&sspn=11.35566,19.775391&ie=UTF8&s=AARTsJrHf6V3UYNKK1ulo9rSKp9bxRpOSQ&view=map
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L’entrada és lliure i la col·laboració voluntària serà per a la nostra entitat, més concretament 
per al Projecte “Enfilant l’Agulla”, una oportunitat de integració social i laboral per a dones 
a través de la formació en costura i l’elaboració de complements amb teles africanes. 
En teniu mes informació a: http://www.facebook.com/EnfilantlAgulla  
Comptem amb el vostre suport i agraïm la difusió. Us hi esperem!! 

Lourdes Perramon | El Lloc de la Dona - Germanes Oblates 
Tel. 93 441 28 09 | www.llocdeladona.org  
 

 
 
 
 
 
Divendres, 23 
 
CELEBRACIÓ DEL 1.200 ANIVERSARI DE LA FUNDACIÓ DEL MONESTIR DE SANT 
ESTEVE DE BANYOLES. Conferència sobre “Sant Benet, una veu per al segle XXI” 
A càrrec de: dom Josep Maria Soler, abat de Montserrat 
Lloc: Auditori del Centre d’Estudis Musicals de Banyoles, Pl. Major, 40, Banyoles 
Hora: 19 h 
 
CICLE DE CINEMA IGNASI SALVAT 
Pel·lícula: “La Ola” 
Hora: 19.00 h. 
Lloc: Cristianisme i Justícia (Roger de LLúria 13, Barcelona) 
Guiarà el diàleg posterior J. Flaquer sj. En col·laboració amb Migrastudium 

 
Dissabte, 24 
 
RECÉS D’ADVENT PER A RELIGIOSOS I RELIGIOSES DEL BISBAT DE SANT FELIU 
DE LLOBREGAT. Conferència sobre “Relectura de la vida religiosa a partir del Concili 
Vaticà II” i Eucaristia presidida per Mons. Agustí Cortés, bisbe de Sant Feliu de 
Llobregat 
Organitza: Delegació de Vida Consagrada del bisbat de Sant Feliu de Llobregat 
A càrrec de: Mn. Joan Torra, prevere de la diòcesi de Vic 
Lloc: Casa de l’Església, c. Armenteres, 35, Sant Feliu de Llobregat 
Hora: de 10 a 14 h 

Agenda 

http://www.facebook.com/EnfilantlAgulla
http://www.llocdeladona.org/
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PRESENTACIÓ DEL NÚMERO 224 DE LA REVISTA “QUADERNS DE PASTORAL” 
SOBRE EL TEMA “EN TEMPS DE PRECARIETAT AL COSTAT DELS DESAFAVORITS” 
Organitzen: Centre d’Estudis Pastorals i Delegació de Pastoral Social de l’Arquebisbat de 
Barcelona 
Hi intervindran: Mn. Josep Maria Domingo, director del Centre d’Estudis Pastorals; P. Jesús 
Renau, jesuïta; Sra. Annabel Carbonell, cap de redacció de la revista “Quaderns de 
pastoral”; Mercè Basté, Anna Royo i Joan d’Arquer i Mn. Josep Maria Jubany, delegat 
episcopal de Pastoral Social de l’Arquebisbat de Barcelona 
Lloc: c. Rivadeneyra, 6, 3r, Barcelona 
Hora: de 10 a 12 h 
 

 

 

 
Durant el cap de setmana de l'1 i 2 de desembre, es realitzarà el recés familiar d'Advent, i el 
diumenge 9 de desembre el recés obert d'Advent. 
  

Recés Familiar  
Motiu: En aquest nou Recés Familiar d'Advent s’evocarà el naixement de Jesús 
Data: Cap de setmana de l'1 i 2 de desembre  
Des de l'any 2004 la Fundació Claret organitza un 
conjunt de tres recessos anuals per a famílies 
sensibilitzades en la formació cristiana dels seus 
fills. Aquests recessos tenen una periodicitat 
trimestral coincidint amb els temps forts del 
calendari cristià: Advent, Quaresma i Pasqua. Es 
realitzen a la Casa d'Espiritualitat dels Claretians 
de Vic i duren un cap de setmana: des del 
dissabte just abans de dinar, al diumenge després 
d'aquest àpat. Habitualment ens reunim vora 
noranta persones -unes 25 famílies- que, a partir 
de dinàmiques diverses adreçades a grups 
d'edats diferents (infants, adolescents, joves i adults), compartim aquest espai de creixement 
en la fe, que el valorem d'una forma molt positiva i que engresquem a conèixer aquelles 
altres famílies interessades. 
  

Recés Obert  
Lema: «Caminem a la llum del Senyor» (Is 2, 1-5) 
Data: Diumenge, 9 de desembre 
Horari: 
10:00 h: Benvinguda i meditació 
11:30 h: Temps de meditació personal 
12:30 h: Eucaristia 
13:30 h: Dinar 
Fins a les 15:30 h: temps de descans i de «Lectio divina» 
15:30 h: Trobada i reflexió: «Als 50 anys del Concili Vaticà II» 
16:30 h: Pregària personal 
17:30 h: Pregària de Vespres 
18:00 h: Comiat 
Acompanyen: P. Josep Sureda, claretià 
Inscripcions: Casa d’Espiritualitat Claret  
Rbla. Sant Domènec, 5 – 08500 VIC - T. 93 885 59 87 claretvic@claretvic.net 
 

Casa d'Espiritualitat Claret de Vic: dos recessos d'Advent 

mailto:claretvic@claretvic.net
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Els dies 27, 28 i 29 de novembre, 
la Direcció General d’Afers 
Religiosos celebrarà les Jornades 
sobre l’aportació social de les 
religions, amb la col·laboració del 
Consell Assessor per a la 
Diversitat Religiosa. 
Aquestes jornades, obertes a 
tothom, tenen per objectiu divulgar 
l’aportació que les religions fan al 
conjunt de la societat, més enllà de 
les persones i comunitats que s’hi 
senten identificades. La societat es 
beneficia de l’estil de vida, 
pensament i relacions de les 
persones religioses, gràcies als 
valors que aporten i els serveis que 
presten. 
Les activitats estan distribuïdes en 
tres blocs: 
- Ponències: diversos membres del 

Consell Assessor per a la Diversitat Religiosa oferiran la seva visió sobre l’aportació de les 
religions a la societat, a partir de les respectives disciplines. 
- Taules rodones: persones implicades en l’acció social i identificades amb alguna confessió 
religiosa, ens donaran el seu testimoniatge sobre com viuen el seu compromís en un context 
social concret. 
- Espectacle: cada nit clourem les jornades amb teatre o música, amb unes actuacions que 
mostraran com l’art i la fe poden unir-se a favor de la cohesió social i la convivència. 
 
Dates 27, 28 i 29 de novembre de 2012 
  
Lloc Pati Manning - C/ Montalegre, 7 - 08001 Barcelona 
  
Organitza Direcció General d’Afers Religiosos, amb la col·laboració del Consell Assessor 
per a la Diversitat Religiosa. 
 
Objectiu Divulgar l’aportació social de les religions: la societat es beneficia de l’estil de vida, 
pensament i relacions de les persones religioses, gràcies als valors que aporten i els serveis 
que presten. 
Inscripció: gratuïta. Es prega confirmació al 93 567 68 61 o  a dgar.governacio@gencat.cat 
 

 

 

 

En document adjunt, trametem als nostres subscriptors i lectors dins del Servei de 
documentació de l’URC les reflexions de José Cristo Rey Garc ía Paredes, claretià,  sobre el 
missatge final del Sínode sobe la Nova Evangelització. 
 

Jornades sobre l’aportació social de les religions 

Set reflexions a partir del missatge sinodal  

mailto:dgar.governacio@gencat.cat
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Servei de Documentació  
Unió de Religiosos de Catalunya ● Centre de Vida Religiosa i Espiritualitat 

Plaça d’Urquinaona, 11, 2n 2a (08010 Barcelona)  Tel. 93 302 43 67 sec.general@urc.cat - urc.info@gmail.com 
 

 

Autor José Cristo Rey García Paredes 

2 
Títol Siete Reflexiones a partir del Mensaje Sinodal 

Data 28 d’octubre de 2012 

Font Ecología del Espíritu – Bloc de l’autor 
 http://docutexts.blogspot.com.es/2012/11/set-reflexions-partir-
del-missatge.html 

 

 

 

 
 

 

 
 

(CR - Dij, 22/11/2012) La Conferència Episcopal Espanyola ha aprovat en la sessió que està 
celebrant aquesta setmana que la beatificació del bisbe auxiliar de Tarragona Manuel 
Borràs, junt amb 540 màrtirs de la Guerra Civil, se celebri a Tarragona. Aquest dijous s'ha 
comunicat la decisió als capellans i laics amb responsabilitats pastorals de l'arquebisbat de 
Tarragona. 

 

Fundació ARED – Sopar solidari  

Tarragona acollirà la beatificació del bisbe Borràs i 540 màrtirs de la 
guerra civil  

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
http://docutexts.blogspot.com.es/2012/11/set-reflexions-partir-del-missatge.html
http://docutexts.blogspot.com.es/2012/11/set-reflexions-partir-del-missatge.html
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L’acte es preveu per al 27 d’octubre 
del 2013 i aplegarà totes les causes 
de les diòcesis espanyoles 
aprovades els darrers anys de 
sacerdots, religiosos i laics morts 
durant la persecució religiosa del 
1936. Així, Borràs, que va ser auxiliar 
de l’arquebisbe Vidal i Barraquer    
–un dels pocs bisbes que es va 
oposar a beneir l’alçament 
franquista–, encapçalarà la 
celebració a la seva diòcesi natal. 

El decret de beatificació del Servent 
de Déu de Manuel Borràs Ferré, junt 
amb146 màrtirs més, va ser aprovat 
abans de l’estiu per Benet XVI. La 
causa inclou vint monjos de Montserrat que també van ser assassinats durant la Guerra 
Civil i set claretians que van morir a l’arquebisbat de Tarragona. També, entre aquests 
sacerdots i religiosos, hi ha 68 capellans de Tarragona, set carmelites descalços, 
un caputxí, 39 germans de La Salle i quatre de la fraternitat Terciària dels Carmelites de 
l’Ensenyança. 

Entre els vint monjos de Montserrat hi ha el prior del Monestir, un germà del cardenal 
Albareda o el reconegut músic Àngel Rodamilans. I els set claretians assassinats a 
Catalunya, tres que pertanyien a la comunitat de Tarragona i quatre a la de La Selva del 
Camp. 

El juliol del 1936 el cardenal Vidal i Barraquer i el bisbe Manuel Borràs van ser empresonats 
a Montblanc. La Generalitat va traslladar el cardenal a Barcelona, des d’on va poder exiliar-
se, però Borràs va ser executat el 12 d’agost per un grup de milicians en una carretera al 
Coll de Lilla i van cremar el seu cos. És un dels 13 bisbes que van ser assassinats a 
Espanya. 

 

 
 

 2012   NOVEMBRE 
22 dj. Assemblea general de l'Associació Cintra - CEP, 11 matí 

24 ds. URC-CEVRE: Jornada de formació permanent – P. Bonifacio Fernández 

 

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 

 

Calendari URC  

http://www.catalunyareligio.cat/articles/27603
http://www.catalunyareligio.cat/articles/27603
http://www.arquebisbattarragona.cat/
http://www.arquebisbattarragona.cat/index.php?arxiu=document_banners2&idnoticia=11673&id=18&id_subfamilia=67
http://www.catalunyareligio.cat/node/27960
http://claretians.cat/web/2012/07/03/set-martirs-claretians-catalans-a-punt-de-ser-beatificats/
http://ca.wikipedia.org/wiki/Manuel_Borr%C3%A0s_i_Ferr%C3%A9
mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com%20/%20Informatiu:%20horeb.urc@
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