Barcelona, 10 de gener de 2013
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“Love Cannot Be Silenced”
Resposta musical de les monges americanes
“Love Cannot Be Silenced” molt visionada en el Youtube va merèixer un brillant article del
Saturday’s New York Times, escrit per Laurie Goodstein, comentarista religiós del diari.
La cançó té un ritme de música folk post Vaticà II, molt cantable i que podia haver estat
escrita per Marty Haugen o pels Jesuïtes de Sant Lluís (és com dir per Montserrat)
La germana Sherman escriu en el YouTube: Les fotos són de moments de pregària, de
vigílies, de protestes pacífiques, de misses i d’altres trobades en suport de les religioses
americanes durant els mesos de maig i juny del 2012 en resposta al document Vaticà
criticant la seva manera d’exercir el seu ministeri. Laurie Goodstein ho explica així.
La primavera passada, quan el Vaticà
va publicar un dur document contra el
grup que representa la majoria de les
monges americanes acusant-les de
seriosos problemes doctrinals, la
germana Sherman, de 60 anys, va
respondre de la manera que ella
sempre fa quan sent profundament una
cosa. Va escriure una cançó.
Pocs dies després de llegir el
document de retret del Vaticà a les
monges americanes, va compondre la
lletra de la cançó Love Will Never Be
Silenced (L’amor no es pot silenciar),
mentre enfadada i dolguda pel
contingut
del
document
Vaticà,
passejava pels passadissos de la seva
casa religiosa. Va anar al menjador i va
cantar les paraules a algunes de les
germanes. El missatge els va encantar.
Love
Cannot
be
Silenced
ha
esdevingut un himne no només per a
les monges sinó també per a multitud
de laics que s’ha ajuntat a esglésies i
catedrals en vigílies d’oració en suport
de les monges americanes.

Amb una veu dolça i ferma, la germana Sherman va cantar: “Nosaltres som fidels,
afectuoses i assenyades, ballant unides amb una visió evangèlica que ens dirigeix, i amb foc
sagrat als nostres ulls” uns versets que recorden un relat sobre monges que forjaven amb
acer el seu esperit.
Els versets que es poden trobar a diferents webs diuen:
Love cannot be silenced
It never has.
It never will.
Let justice roll like a river from the oceans to
the hills.
Rise up, Sisters. Rise up.
And stand with you your heads held high.
We are faithful, loving, and wise.
Dancing along side by side.
With a Gospel vision to lead us,
And Holy Fire in our eyes.

L'amor no es pot silenciar
Mai s’ha pogut
ni es podrà.
Deixem que la justícia flueixii com l’aigua
d’un riu va des de l’oceà fins a les
muntanyes.
Aixequeu-vos, germanes. Aixequeu-vos.
I mantingueu-vos dretes amb el cap ben alt.
Nosaltres som fidels, afectuoses i
assenyades, ballant plegades amb una visió
evangèlica que ens guïi, i amb foc sagrat als
nostres ulls.

La germana Sherman ha escrit també This is the America I belive In per les recents
eleccions americanes. Explica així la cançó:
És en resposta a la gran divisió que existeix avui dia en la nostra societat. En aquests
moments que les raons entre els candidats provoquen tristor i desanimen, he recordat els
meus dies de protesta dels anys
60 en els quals la música era
part important per aconseguir la
justícia. Temps en els quals per
als artistes, els somiadors i els
activistes era important parlar
clar i recordar al país els valors
que van donar naixement a la
nostra
meravellosa
nació.
Comprometent-me amb el món i
la pena i el sofriment que ens
acorralen perquè esdevinguem
una terra fèrtil en què puguin
sorgir nous somnis i cançons.
És important que discernim amb
la pregària l’elecció dels líders
en qualsevol nivell i que
prendran decisions importants que afecten el bé comú. La nostra estima per la nostra terra
ha de ser més forta que les afiliacions polítiques. Aquest és el missatge de This Is the
America I Believe In.
Posted by Pete (desembre 2012)
Love Cannot Be Silenced: The Peoples' Response to the Vatican's ...
http://www.youtube.com/watch?v=_OzLhTV6pkQ
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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’URCCEVRE. Atès que creiem que la conferència pot ser del
vostre interès, ens plau fer-vos arribar aquesta
informació.

“EL RETORN DEL SAGRAT”
a càrrec de

Josep Otón

Durant la segona meitat del segle XX, molts indicis feien preveure la desaparició del fet religiós de la cultura i
de la vida social dels països desenvolupats. Tanmateix, des de fa uns anys s’està produint un ressorgiment de
l’espiritualitat que podem denominar el reencantament postmodern, en contraposició al desencantament del
món propi, segons Max Weber, de la modernitat.
L’actual retorn del sagrat es caracteritza per la ruptura de l’experiència personal amb els referents culturals
associats a les institucions religioses. L’individu assumeix el protagonisme en la configuració de les seves
vivències espirituals i l’escenari de la globalització li aporta els continguts religiosos a partir dels quals
confeccionar el seu credo particular.
Aquest nou context pot ser acollit com un perill per part del cristianisme, però també com una oportunitat si és
capaç d’establir un diàleg sincer amb les noves formes d’espiritualitat.

Josep Otón Catalán (Barcelona, 1963) és doctor en Història, catedràtic d’ensenyament secundari i
professor a l’Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona. Ha escrit diversos llibres sobre
espiritualitat i interioritat: El inconsciente, ¿morada de Dios? (Sal Terrae, 2000; ed. brasilera: 2003),
Vigías del abismo. Experiencia mística y pensamiento contemporáneo (Sal Terrae, 2001), i Debir, el
santuario interior. La experiencia mística y su formulación religiosa (Sal Terrae, 2002; ed. brasilera:
2008). En el mateix àmbit ha coordinat La interioridad: un paradigma emergente (PPC, 2004). Ha fet
també diverses incursions en la narrativa juvenil: 21 Retratos para el siglo 21 (Aunalia, 2003), El
chamán del Pequeño Valle (San Pablo, 2007), Relatos con vivencia. Retratos de interior (Khaf, 2010).
Va dedicar la tesi doctoral a la filosofia de la història de Simone Weil, autora sobre la qual ha escrit:
Totalitarisme, arrelament i nació en l’obra de Simone Weil (Generalitat de Catalunya, 2007), Simone
Weil: el silenci de Déu (Fragmenta, 2008), Història i pedagogia en l'obra de Simone Weil
(Mediterrània, 2009), i El camino espiritual de Simone Weil (San Pablo, 2009) Recentment ha
publicat Històries i personatges. Un recorregut per la Bíblia (Claret, 2009; Sal Terrae, 2010) que ha
tingut un ampli ressò a través de la publicació de fragments en el Full Dominical. Ha estat guardonat
amb el Premi Serra i Moret (2006) d’assaig sobre valors cívics, el Premi Joan Profitós (2006) d’assaig
pedagògic, el Premi de la Càtedra Victoriano Muñoz (UPC) per tesis que defensen el
desenvolupament de valors humans i el Premi d’Assaig Bíblic (2008). Pel seu darrer treball El
reencantament postmodern (Cruïlla 2012), ha estat mereixedor del XII Premi Joan Maragall d’assaig.
Ç

Data: 9 de febrer de 2013, dissabte. 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)
Preu: 20 euros. 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 JO
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Vida monacal allà dalt
Montserrat Viñas, abadessa de Sant Benet, i Bernabé Dalmau, monjo de Montserrat,
celebren els seus 50 anys de professió monàstica amb dos llibres
La muntanya aporta un plus de solitud i silenci, i pren relleu l’acolliment, diuen
Dalmau i Viñas
MARÍA-PAZ LÓPEZ Barcelona - La Vanguardia - 6 ene 2013
Complir cinquanta anys de professió monàstica és un assoliment notable. A Montserrat,
muntanya d’essències benedictines, dues personalitats han vist coronada aquesta fita
personal en l’acabat de concloure el 2012: Montserrat Viñas, abadessa del cenobi de Sant
Benet de Montserrat, i Bernabé Dalmau, monjo de Montserrat i director de la revista

OLEGUER SERRA Imatge d’un monjo de Montserrat que figura al llibre de Bernabé Dalmau
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Documents d’Església. Ho han celebrat, cada un a la seva manera, amb sengles llibres,
editats tots dos per Publicacions de l’Abadia de Montserrat: La regla de sant Benet. Un camí
per viure l’Evangeli, de Montserrat Viñas, i Cercar Déu a Montserrat, de Bernabé Dalmau,
aquest últim enriquit amb fotografies de l’abadia masculina, del santuari i de la muntanya
realitzades pel fotògraf Oleguer Serra.
La Vanguardia ha preguntat a tots dos en quina mesura és diferent la vida monàstica –i
en concret la vinculada a la regla de sant Benet– si la comunitat de religiosos o religioses viu
en una muntanya o en un altre lloc, i en especial en una muntanya com la de Montserrat.
“Els catorze segles d’història benedictina han demostrat sobradament l’afirmació de l’autor
de la regla: ‘A tot arreu se serveix un mateix Senyor’”, respon el pare Bernabé Dalmau, que
va fer la professió simple el 6 d’agost del 1962, i la solemne tres anys després. De tota
manera, “la muntanya, com també el desert, afegeix un plus de solitud i de silenci. Però a
Montserrat aquest plus es completa per l’atenció als pelegrins, amb un enriquiment mutu
entre monjo i visitant”, assenyala el pare Dalmau.
“Sant Benet va escriure una regla per a tots
els monjos i monges per viure a fons l’Evangeli
independentment del lloc on es trobessin –sosté
l’abadessa Montserrat Viñas, que va professar el
18 de novembre de 1962–. Amb tot, és evident
que hi ha molta diferència d’un monestir a dalt
d’una muntanya o al cor de la ciutat, no tant pel
que fa al que és essencial a la nostra opció de
vida, com en la manera de viure la relació de
cara enfora”. Així, davant la situació en una
ciutat, on la comunitat monàstica s’ha d’adaptar
més als horaris laborals dels fidels que
assisteixen a la litúrgia, o exerceix una acció
social més directa en el seu entorn, “en un
monestir a la muntanya aquesta projecció no és
tan freqüent, i pren més relleu l’acolliment,
l’atenció a les persones que demanen
acompanyament espiritual, els cursos que
ofereixen algunes germanes de la comunitat o
els caps de setmana contemplatius, en un espai
de silenci i pregària dins d’un entorn d’una bellesa natural molt especial”.
El llibre de Viñas, prologat per Teresa Forcades, recull comentaris a la regla de sant
Benet de Núrsia (Núrsia, 480–Montecassino, 547) desgranats a les reunions comunitàries
durant els seus fins ara 17 anys d’abadessa. El llibre de Dalmau descriu la vida monàstica a
l’abadia masculina, i combina la descripció d’edificis amb l’espiritualitat, la història i els
costums del monestir. “Sentir l’anhel de cercar Déu no és un propòsit desmesurat –escriu
Dalmau en la introducció–. El qui cerca Déu, el cerca perquè Déu l’ha escollit. No ha de
sorprendre, doncs, que sant Benet faci del desig de cercar Déu la condició essencial per a
ser monjo”.
Montserrat dóna molt de si a nivell editorial. Acaba de publicar-se també el llibre Els
cinefòrums de Montserrat (ed. Base), obra d’Arnau Olivar, advocat i escriptor cinèfil que del
1963 al 2000 va dirigir sessions de cinefòrum per als benedictins de l’abadia.
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Un caminar educatiu: la pedagogia salesiana
Fa un any escrivia el primer article sobre tres a l’ocasió del bicentenari del naixement del
fundador dels salesians o de la Congregació de Sant Francesc de Sales: Don Bosco. A més
recordava el programa proposat pel Rector Major, don Pascual Chávez: “Per a preparar bé
aquest bicentenari, tres anys de preparació. Un trienni sota la temàtica següent: La història
(2011-12). La pedagogia (2012-13). L’espiritualitat (2013-2014) i aleshores la gran diada junt
amb el 27è Capítol General de la Congregació Salesiana”. Què es fa ara en aquests
moments de canvi històric d’època, d’un nou paradigma? Com continuar l’esperit bosquià o
salesià? Com es diria modernament, don Bosco tenia una mentalitat empresarial i
multinacional, això sí, impregnada d’Amor, de Fe i de Confiança.
Doncs bé, aquest home va deixar, per escrit, i viscut per ell com per moltíssims salesians i
salesianes, una forma d’educar, un caminar educatiu, un sistema pedagògic, anomenat
salesianament El SISTEMA PREVENTIU (SP). Sistema també assimilat per tots els
membres de la Família Salesiana. En tota família, en exercir de forma conscient o
inconscient una mena de pedagogia o forma de relació o educació, aquesta entra a l’interior
de la fillada des del si matern. Mare i pare tenen el seu rol, diferenciat, però imprescindibles.
Així, en la Família Salesiana passa igual. Cada membre té la seva influència sobre els altres
segons el rol que li pertoca fer. I és un aprenentatge d’osmosi.
Sistema que és certament pràctic i no teòric. És vital i existencial. Dinàmic i no estàtic.
Compromès i no neutral. Implicació i no indiferència. Es resumeix en les paraules clàssiques
italianes: amorevolezza, religione i ragione. Una trilogia que actualment demana altres
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termes o un nou llenguatge per poder respondre millor o ser comprès amb més pregonesa
dins un nou paradigma o dins una nova interpretació de la realitat del món sense amagar ni
les seves dificultats com les seves incerteses. Aspectes que hi han estat i hi són com
sempre. L’objectiu és “formar bons cristians i honestos ciutadans”, astuts com els serpents i
senzills com el coloms. Don bosco no ho va separar mai. El cristià és la persona que és
d’aquest món, i en el que li pertoca és responsable de la seva evolució.
El paradigma nou d’un món totalment diferent al de l’època de don Bosco i dels seus primers
successors: Rua, Albera, Rinaldi, Ricaldone, Ziggiotti, Ricceri. Nou per als següents: Viganó,
Vecchi i Chávez. I, per tant, per les generacions actuals de salesians i salesianes arreu del
món com de les futures generacions. Però el SP és una herència que no pertanys només als
salesians jurídics sinó que pot ser també heretat per altres que el continuaran, formant entre
tots LA FAMÍLIA SALESIANA amb membres diferenciats que ens uneix un mateix esperit.
Una rica heretat pedagògica en un nou paradigma d’un món secular, laic, interreligiós,
intercultural. I una nova societat d’innovació, de coneixement, de tecnologia. Una aldea
global on el poder fàctic és la concepció d’una certa economia financera on l’home esdevé
un simple mitjà productiu. Tot el contrari de l’antropologia de l’SP.
Per tant, el primer terme AMOREVOLEZZA avui la podríem indicar amb estimació,
AFABILITAT, tendresa , delicadesa en el tracte i respecte vers l’altre per ser un ésser humà
on la dignitat és la base d’aquesta estimació. I no diguem amb la sensibilitat dels
adolescents i joves. No únicament estimar-los sinó també que se sentin estimats amb gran
respecte. I això és treball de la psicoafectivitat tant intra com inter o extrapersonal. La
psicologia dinàmica o profunda ens indica
que l’amor o la confiança o la fe en allò que
fas són les emocions bàsiques per al
creixement de tot ésser humà des de la seva
naixença o àdhuc des de la seva concepció
al llarg de tota la seva vida.
El segon terme, RELIGIONE, certament no
per religió en tant que sistema de creences.
Terme que en certs cercles de joves queda
rebutjat. El traduiria per ESPIRITUALITAT o
INTERIORITAT. La recerca d’aquesta
dimensió de la qualitat profunda humana,
interioritat. Aquesta recerca de la pròpia
ipseïtat o mateixitat que és divina més que d’identitat o imitació. Una sofialogia més que una
teologia. Dependrà dels àmbits pedagògics. La Saviesa de tota Tradició de Religiositat que
no de religió indica camins, mitjans per tal que cadascú/na faci el seu propi camí que ningú
pot fer en lloc seu. Certament, que de forma expressa en el SP és el caminar de Jesús,
expressant un Déu Pare, Amorós i Raonable, que no té res a veure amb el déu sàdic,
legalista, justicier. No imitant a Jesús ni identificant-se amb ell en el que va fer, dir i pensar,
sinó amb l’Esperit que el va guiar, el qual s’adapta al nou paradigma i en crea de noves
formes, de dir, pensar i fer. Aquesta és la gran qualitat pregona humana que tot ésser humà
per ser-ho és amb Ell i ell ho és. I el caminar és poder-ne ser conscient per tal d’explicitar-ho.
El tercer terme, RAGIONE, continua sent molt ben comprès: LA RAONABILITAT. I més en
una societat on el pensament personal creatiu, original, personal és afogat, asfixiat,
tecnologitzat, pervertit. És el gran ATREVEIX-TE A PENSAR PER TU MATEIX o l’apotegma
de Delfos: CONEIX-TE A TU MATEIX. I per això cal la raó, la intel·ligència, la intuïció. I més
en un món que intenta i desitja ser democràtic.
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Aquests són els tres requisits existencials per poder aplicar l’SP. Prevenir i no condemnar.
Prevenir i no reprimir. Prevenir i no enxampar. Prevenir i no improvisar. Prevenir i no
enganyar. L’SP per no educar a la infància, l’adolescència i el jovent per sortit al món
portant una raqueta de tenis, pantalons curts i samarreta de marca junt amb unes bones
bambes per “al” món, sinó per educar per a “un” món on moltíssimes institucions (persones
identificades amb elles) viuen competitivitat, egolatria, narcisisme, autisme i altres
patologies, perversitats o axiologies on l’ésser humà no és la base, sinó un recurs. L’SP
genera dinàmicament una axiologia constructiva, bons recursos personals per no confondre
el departament de Recursos Humans com una eina o estri o instrument més, sinó humans
amb recursos i capital. I, sobretot, les persones que viuen i fan l’SP intenten ser coherents
amb si mateixes. Recordant com sempre que les paraules mouen, però els exemples
arrosseguen: UN EDUCADOR AFABLE, ESPIRITUAL I RAONABLE.
Jaume PATUEL i PUIG, pedapsicogog i psicoanalista

Nómadas del Absoluto
La Vida Religiosa ante el diálogo interreligioso
Nou número de Frontera Hegian a càrrec de Xavier Melloni, sj.
La Vida Religiosa tiene la oportunidad de redescubrirse a sí misma al entrar en contacto con
otras tradiciones religiosas y constatar que también existe en ellas la llamada al Absoluto.
Esta vocación compartida a vivir lo Esencial permite un encuentro libre y hondo entre ellas
porque no hay nada que perder y mucho que ganar en este diálogo en el que podemos
practicar la hospitalidad sagrada. Abriéndonos al Dios que está más allá y más acá de todo,
la Vida Religiosa puede testimoniar tanto en el interior de la comunidad cristiana como en
relación con las demás religiones que el camino de Jesús, el Señor pobre y humilde, nos
hace soberanamente libres y capaces, como él y desde él, de un amor más universal.
Xavier Melloni Ribas es jesuita, de padre italiano, nacido en Barcelona (1962). Doctor en
teología y licenciado en antropología, vive en el Centro de Espiritualidad la Cueva de San
Ignacio (Manresa) donde acompaña, reflexiona y escribe sobre las diferentes
manifestaciones y búsquedas de la experiencia de Dios. Es autor de diversas publicaciones
en el campo del diálogo interreligioso, de
la espiritualidad y de la mística
comparada.
Entre
sus
títulos
destacamos: El Uno en lo Múltiple
(2003), El deseo esencial (2009), El
Cristo Interior (2010) y Hacia un tiempo
de síntesis (2011).
Índice
Presentación
I. La vocación liminal de la Vida
Religiosa
1. En los márgenes de cualquier territorio
2. Diversos sentidos de la frontera
3. Jesús y la mujer sirofenicia
II. Cristo no es un límite para el diálogo interreligioso sino el umbral
1. El dinamismo pascual
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2. Lo crístico no es necesariamente lo cristiano
3. Cristo como el Logos de todo diálogo
III. El viaje abrahámico: éxodo y éxtasis hacia la alteridad
1. La necesidad de tener raíces
2. Partir
3. El encuentro con el otro: la hospitalidad sagrada
4. Nómadas con otros nómadas
IV. De una identidad defensiva a una identidad oblativa. Los tres votos como tres
vaciamientos
1. El voto de pobreza frente a la líbido del poseer
2. El voto de castidad frente a la líbido del querer
3. El voto de obediencia frente a la líbido del poder
V. El monachós como arquetipo universal
1. El monacato cristiano
2. El Sufismo islámico
3. El sannyasa hindú
4. El bhikshu budista
VI. La Vida Religiosa ante las tres grandes constelaciones religiones de la humanidad
1. Tradiciones aborígenes: El sacramento de la tierra
2. Tradiciones proféticas: El sacramento del hermano
3. Tradiciones oceánicas: El sacramento del silencio
VII. Tres iconos del diálogo interreligioso
1. Henri Le Saux, el sannyasi
2. Hugo M. Enomiya-Lasalle, el jesuita zen
3. Christian de Chergé y la comunidad trapense de Tibhirine. Icono de la reconciliación
Conclusión: El común horizonte del Absoluto
Bibliografía
RETIRO - ¿Qué hacemos con lo que no podemos, Señor? - Mikel Hernansanz
Oración final
De entre todas mis heridas, Señor,
hoy quiero acudir a Ti
con esas que llaman nuestras "piedras de tropiezo".
Todo aquello que me duele, que me puede y que me humilla,
y que muchas veces acaba dañando a los demás
y alejándome de Ti:
mis periodos de "autismo" insuperables,
las personas que tanto me pesan o me cuestan,
mi incapacidad de salir de lo mío,
mis tendencias y pulsiones,
mis defectos humillantes, mis pobrezas,
mi afán devorador de controlarlo todo, incluso a Ti,
mi enfermedad o mis años mal llevados,
mi necesidad desmesurada de reconocimientos,
mis tristezas recurrentes...
Yo sé que no son nada en comparación con el dolor
del mundo,
Yo sé que son puro "narcisismo a la contra".
¡Pero se me va tanta vida por ahí!
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Sé que he de luchar contra ellas en lo que pueda,
preguntarles qué dicen de mí y por dónde avanzar,
aceptar a vivirlas con paz y con sentido, en cuanto alcance.
Pero hoy quiero convertirlas en camino hacia Ti,
mi Señor misericordioso.
Con ellas quiero volver a tocar el manto de tu compasión.
Y volver a decirte:
"Este soy yo, Señor, tan poca cosa...
Pero este soy yo también
a quien Tú amas,
a quien Tú perdonas,
a quien Tú vuelves a poner en pie.
Hoy y siempre".

Celebració de les noces d’or sacerdotals del P. Nemesi Solà, claretià
Amb l’església plena de gom a gom, com en els grans esdeveniments, la parròquia Sant
Antoni M. Claret, de Lleida, va celebrar el diumenge 30 de desembre les noces d’or
sacerdotals del seu rector, el P. Nemesi Solà.
A la celebració hi participaren tots els capellans de la parròquia, la seva família vinguda de
fora, la comunitat parroquial i un prevere en representació de l’arxiprestat “Perifèria”.
Prèviament a l’Eucaristia, es va
projectar una presentació que recollia
diferents moments de la vida del P.
Nemesi i que reflectia diverses
facetes: família, claretians, pastoral
parroquial i, com no podia ser d’una
altra manera, la construcció i
inauguració de la nova església.
Com que la celebració coincidia amb
la festa de la Sagrada Família, el P.
Jaume Sidera, en l’homilia, va
destacar que la vocació del P. Nemesi
a la vida consagrada havia sorgit
d’una família cristiana. El mateix subratllà el P. Salvador, germà de Nemesi, en el seu
parlament, en acabar l’Eucaristia. I, també, el P. Nemesi, en el capítol d’agraïments, recordà
com els pares i avis l’havien iniciat en la vida de fe.
En acabar l’Eucaristia, representants de tres col·lectius van exposar què ha representat el
P. Nemesi per a ells. El P. Salvador, també claretià, ho va fer en nom de la família; l’Olga,
secretària del Consell de Pastoral, en nom de la comunitat parroquial, i el Sr. Manolo i el Sr.
Toni, presidents de l’Associació de Veïns, ho han fet en nom del barri. Tots ells han destacat
la disponibilitat i proximitat del P. Nemesi amb tothom i la seva incansable vida pastoral.
Com a record de la festa, es va lliurar un punt de llibre amb el mural que presideix l’altar.
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Les 10 millors pel·lícules espirituals de 2012
(Peyo Sánchez - 3/01/2013) El 2012 no ha tingut una collita brillant i múltiple com l'any
passat. La producció, distribució i exhibició cinematogràfica estan navegant enmig d'una crisi
econòmica tan brutal per als febles com per a la cultura. El pensament únic impera i el
negoci de les grans companyies monopolitza les cartelleres. Així les petites produccions, si
assoleixen arribar a terme, no passen als cinemes; al mateix temps que es redueixen els
doblatges o les propostes subtitulades, originant que moltes pel·lícules premiades en
festivals o de reconegut valor no aconsegueixin estrenar-se ni tan sols passar-les al DVD. El
cinema espiritual que sobreviu és el de les grans operacions comercials però es ressent
d'una estètica efectista i d’una narració que sacrifica la fondària i la veritat a l'espectacle.
Encara que, en contrast, emergeix la intuïció que aquesta greu crisi antropològica tanca
oportunitats que exigeixen altres formes reconstruir relats de sentit, de reorganització,
l'exhibició cinematogràfica, i s'aguditza l'enginy, davant la concentració del poder
comunicatiu, obrint-se pas propostes creatives i espirituals. Avui sobretot hem d'estar atents
al cinema que no arriba a les sales d'exhibició o passa fugaçment, probablement per aquí
trobarem les perles precioses i els tresors amagats.
1. La invenció d'Hugo, de Martin Scorsese
La pel·lícula de Scorsese té una estupenda realització posant els efectes de les 3D al servei
d'una història sobre la vocació coma servei i sentit de la vida. Amb un homenatge al cinema
des de la figura de Méliès, es converteix
en una reivindicació del paper de la
imaginació per mostrar la dimensió
transcendent de l'aventura humana.
Drama, comèdia, relat d'iniciació, història
d'amor i fantasia es reuneixen en una
proposta que confirma el cinema com a
contador de relats que fan millors les
persones.
Basada en el llibre per a joves de
l'escriptor i il·lustrador Brian Selznick La
invenció d'Hugo Carbet (2007), la novel·la
semblava reclamar la pel·lícula, doncs es
presenta amb paraules i imatges que
Scorsese ha recreat en la pantalla gran. El
petit curt de Méliès Viatge a la Lluna es
converteix en la icona cap a la qual
conflueixen la trama del nen orfe,
l'encantadora amiga i el seu misteriós
pare, així com una sèrie de curiosos personatges que habiten a l'estació de Montparnasse el
1931.
Com a relat iniciàtic resulta especialment indicada per a joves i educadors, a més de ser
adequada per a tota la família.
2. La vida de Pi, d’Ang Lee
Una pel·lícula amb un enigma i un final que ha de ser completat per l'espectador. Quina és la
història veritable, la rondalla o el relat realista? Ets un tigre o una hiena o per ventura un
orangutan o una zebra?
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Aquestes preguntes es plantegen seguint la novel·la fantàstica d'aventures homònima
escrita pel canadenc Yann Martel. Després d'un principi que suposa una visita a les grans
religions des de la recerca del jove Pi, som conduïts després d'una terrible tempesta a una
barca on passen coses meravelloses i terribles
que se'ns mostraran amb un desplegament
impressionant d'efectes especials de gran
bellesa visual.
Interessant per plantejar preguntes, és
recomanable per animar els joves a enfrontarse al misteri d’allò que és real. Convida a la
possibilitat de rebre el do, d’acollir-lo com el
miracle de la Presència que ens ve a l’encontre
per acompanyar i salvar. Encara que es queda
en el pòrtic, resulta oberta a la interpretació i
suggeridora per a l'aprofundiment.
3. El molí i la creu, de Lech Majewski
Una obra mestra rotunda i descarnada, creient i
pessimista. El director ens acompanya a
contemplar un quadre que suposa acostar-nos
a una història de dolor i d’opressió. Als Països
Baixos, sota la dominació dels Terços de
Flandes, es repeteix la història de la crucifixió.
El quadre en qüestió és La pujada al Calvari,
de Pieter Bruegel.
Realitzada amb gran bellesa estètica,
articulant, a través de la composició digital, el
quadre amb el seu estatisme, la naturalesa
amb el seu poder i bellesa juntament amb els personatges enmig del drama del món. Al
capdamunt, el molí que controla el temps, allà el moliner serà Déu, que, distant, contempla el
dolor del món i accepta la creu del seu Fill en aparent, encara que no total,
impassibilitat.
La passió del Fill, amagat al centre del quadre entre centenars de personatges, es fa actual
en el dolor i mort infringits als que són acusats d'heretges. Però en el dolor es mol la farina
del pa de la vida.
Pel·lícula per a cinèfils que exigeix una mirada contemplativa i la disposició per afrontar el
sofriment. La sorpresa estètica enmig del dolor i una mirada creient bastant pessimista.
4. Prefereixo el paradís, de Giacomo Campiotti
Nova pel·lícula de Sant Felip Neri després de la petjada de Sigueu bons, si podeu (1984), de
Luigi Magni. En aquest cas, la direcció la porta Giacomo Campiotti, especialitzat en aquest
tipus de pel·lícules produïdes per Lux Vide per a la RAI. Originalment, es realitza com a
minisèrie per a la televisió, encara que s'estrena en sala en un muntatge reduït.
La vida del sant de Roma es desplega des de la seva arribada a la ciutat cercant convertir-se
en missioner jesuïta, es centra en la seva dedicació a un grup de nens que anirà creixent i es
convertirà en el germen de l’Oratori, i es va comparant la seva vida amb la vida de Jesús.
Així veiem la seva predicació, els seus miracles, el seu grup de deixebles amb seguidors
fidels i algun traïdor i la persecució dels poderosos.
Pel·lícula senzilla i lluminosa per a tots els públics que pot ser adequada per al cinema
familiar i que compta amb una banda sonora vibrant i unes cançons agafadisses, compostes
per Marco Frisina, sacerdot i mestre de capella de la catedral de Roma.
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5. Professor Lazard, de Philippe Falardeau
Pel·lícula nominada a l’Oscar 2012 a la “Millor pel·lícula de parla no anglesa”, resulta una
grata sorpresa. Basada en l'obra Bashir Lazhar, d’Évelyne de la Chenelière, conta la historia
d'un professor algerià substitut que ha d'incorporar-se a una aula en circumstàncies
tràgiques i que serà l'únic que, gràcies a la seva pròpia història familiar esgarrifosa, pot
acompanyar els seus petits alumnes per enfrontar el dol i mirar la vida amb esperança.
Pel·lícula esplèndida, on l'emoció no és manipulació i on l'esperança es descobreix amagada
després de la dura veritat. En ella batega la convicció que les diferències culturals ens
permeten trobar-nos si mirem des de l'entranya profunda de l’ésser humà.
Pel·lícula que parteix del suïcidi d'una professora i que resulta incòmoda i provocadora. Es
proposa, més que fugir, afrontar, i més que amagar, guarir. No apta per a nens i per als qui
busquen únicament passar l'estona sense sobresalts.
6. Els miserables de Tom Hooper
El millor de la novel·la romàntica de Victor Hugo es reuneix amb el millor del musical de gran
èxit d’Alain Boublil i Claude-Michel Schönberg, amb lletres de Herbert Kretzmer i 50 cançons
plenes d'inspiració cristiana. La realització de
Tom Hooper, que ens va sorprendre amb la
seva El discurs del rei, és espectacular encara
que a vegades una miqueta plana, però
emocionant. Arriba a esglaiar fent-nos penetrar
en aquest drama de connotacions polítiques,
ètiques i religioses.
L'enfrontament entre la gràcia redimida de Jean
Valjean (Hugh Jackman) i la llei sense
misericòrdia de l'inspector Javert (Russell
Crowe) que es creuen amb la maternitat
crucificada de Fantine (Anne Hathaway) i la
bandera de l'esperança representada per la
parella de Cosette (Amanda Seyfried) i Marius
(Eddie Redmayne). Com a fons, el relat cristià
de la creu i la resurrecció, on emergeix la
convicció que el canvi social comença amb la
conversió de les persones.
Indicada per als romàntics de tota la vida i d'avui, profunda des del punt de vista espiritual,
és una oferta on l'espectacle serveix a la fondària de la fe cristiana.
7. Arrugues, d'Ignacio Ferreras
Aquesta animació, destinada a joves majors o adults, té el gust de les narracions contades
des de la veritat nua. Presenta un dibuix que traspassa emoció en la seva senzillesa i una
animació detallista en la simplicitat. Formalment, s'allunya del tipus de propostes basades en
l'espectacularitat a l'estil dels grans estudis tipus Pixar-Walt Disney o Dream Works.
Emili és un director de banc jubilat que ha dedicat tota la seva vida a treballar i que quan
comença a patir Alzheimer la seva família decideix enviar-lo a una residència de gent gran.
Allà es trobarà amb Miquel, un murri que ha sobreviscut a força de no crear vincles amb
ningú per a així no esperar res de ningú. L'ambient del centre serà de clausura, determinat
per les limitacions dels que es van deteriorant, la passivitat dels que ja viuen desconnectats,
l'abandó dels familiars i les bones, encara que en general inútils, intencions dels
professionals que els assisteixen.
Molt indicada perquè el públic adult contrasti el que cal assumir com a inevitable i el que cal
convertir per a recobrar el futur. També especialment adequada per als més grans, així com
per als professionals de centres sociosanitaris i hospitals.
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8 . Popieluzko, de Rafal Wieczynski
Narrada amb un estil èpic, inserida en la història de ficció amb imatges reals dels
esdeveniments viscuts per les lluites obreres del sindicat “Solidaritat” i de les dues primeres
visites de Juan Pau II a la seva pàtria. Amb un ritme marcat pel suspens, acosta la figura
d'aquest sacerdot, que va acabar convertit en un heroi de la resistència espiritual i política a
la dictadura.
El protagonista està interpretat amb encert per Adam Woronowicz. El procés personal ens
permet comprendre com aquest jove de poble i de senzilla formació es va convertint en
sacerdot i guia espiritual més per coherència que per voluntat pròpia. Així destaca la seva
fidelitat a les persones, la seva senzillesa marcada pel sentit de l’humor, el seu coratge
malgrat la por i la seva profunda consciència de cercar els camins de Déu. La solidaritat amb
els treballadors, la disponibilitat al servei a l'Església, el fort sentit evangèlic que avança cap
al perdó i el dolor per la situació d'opressió del seu poble emmarquen les opcions que
progressivament el van col·locant en una situació de màxim risc. Així, la pel·lícula està
marcada pel presagi d'una mort que a l'hora de la veritat es presenta brutal i aferrissada.
Pel·lícula també per a adults que cal comprendre des del seu caràcter televisiu i testimonial
que li dóna el seu veritable valor.
9. El hobbit: un viatge inesperat, de Peter Jackson
Aquell que va tenir, reté. La història de Bilbo Bolsón, creada per J. R. R. Tolkien com a
història d'iniciació per als seus fills, segueix els passos d'èxit d’El senyor dels anells i sota la
mateixa direcció cinematogràfica de Sir Peter Robert Jackson. Precedida d'un gran
llançament comercial, ens arribarà en tres lliuraments durant el pròxim trienni.
La història de la transformació de Bilbo (Martin Freeman) acompanyada pel grup dels nans i
la guia espiritual de Gandalf (Ian
McKellen) arribarà a meravellar amb
moments
memorables,
que
ens
mostraran com tots tenim en el fons un
do valuós capaç d'emergir quan es posa
a prova des de la generositat a l'hora
d'afrontar les proves. En el costat del mal
l'ambigu Gollum (Andy Serkis) segueix
sent genial i El Nigromant (Benedict
Cumberbatch) serà el rostre de mal
radical.
Encara que no és apta per a nens, és
interessant des del punt de vista
espiritual, ja que el text de fons sosté la pel·lícula. La recreació segueix essent inspirada
però peca d'excessos d'ambició per cessions a l'espectacularitat i a l'autocomplaença en allò
ja vist però no recreat.
10. L'elefant blanc, de Pablo Trapero
Una proposta ben intencionada que manté la tensió narrativa i que proposa un model de
compromís creient i social basat en la independència i la reconciliació sostingut sobre un
fons de fe.
L'elefant blanc pren el seu nom d'un gran hospital mai acabat i abandonat que es converteix
en el símbol d'una vila misèria. Es tracta, com indica la dedicatòria final, d'un homenatge al
pare Carlos Mugica, sacerdot argentí profundament compromès que, vinculat al Moviment
de Sacerdots per al Tercer Món, va exercir el seu ministeri a Villa de Retiro, un barri marginal
de Buenos Aires on va morir assassinat el 1974 presumptament per la Triple A, en un crim
que mai va ser esclarit.
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Pel·lícula per a adults que resulta suggeridora per la realitat que descriu i el compromís
cristià del que dóna testimoniatge. Adequada per presentar la dimensió social de la fe en
temps de proves.
Des del punt de vista espiritual, hi ha altres títols interessants, com la contemplació d’Amor
sota l'arç blanc (Zhang Yimou), la ingenuïtat de Kiseki (Miracle) (Hirokazu Kore-eda), la
resistència en l'esperança en Les neus del Kilimanjaro (Robert Guédiguian), la recerca
vacil·lant de Prometheus (Ridley Scott) o la impactant però suggeridora Tyrannosaur,
redempció (Paddy Considine). Per al públic infantil destaca Brave (Indomable), pel·lícula
d'animació i aventures de Disney-Pixar dirigida per Mark Andrews i Brenda Chapman. I per
al públic més cinèfil amb inquietuds existencials, destaquem Holy motors, dirigida per Leos
Carax, i César ha de morir, dirigida per Paolo Taviani i Vittorio Taviani, sobre l'obra de
Shakespeare Juli Cèsar, interpretada per persones privades de llibertat de la presó romana
de Rebibbi.

Fundació de l’Escola Cristiana de Catalunya – núm. 452  ׀7.1.2013
Continuïtat i canvi en el govern del país
Encetem l’any amb un nou govern a la Generalitat, però amb la continuïtat d’Irene Rigau al
front del Departament d’Ensenyament. Tot i tractar-se d’un govern de Convergència i Unió,
està sustentat per un acord de govern amb Esquerra Republicana de Catalunya, i ve marcat
per l’excepcionalitat del moment polític que vivim i dels reptes que aquest govern vol
afrontar: fer front a la crisi econòmica i conduir a una transició nacional per treure el país de
l’atzucac institucional en què es troba, amb l’autonomia qüestionada per la sentència de
l’estatut. No entrem, doncs, en un període d’estricta continuïtat, sinó d’una gran complexitat

que pot requerir nous posicionaments.
En el vessant econòmic, el conseller Mas Colell, que repeteix en el càrrec, ha estat ben clar:
si no es flexibilitzen les exigències relatives al dèficit i cal un pressupost per al 2013 amb
només un 0,7% de dèficit, s’aplicaran mesures dramàtiques per aconseguir-ho. Ja està tot
dit; i el desenllaç, aquests primers mesos de l’any.
Pel que fa a la guerra contra el català iniciada per alguns, hem viscut un nou episodi en
forma de nova sentència del TSJC relativa a reclamacions de tipus individual. El vot
particular expressat per un dels magistrats dóna indicis del grau de politització i
envitricollament jurídic que està assolint aquesta temàtica en el marc judicial. El
posicionament de fons de l’Escola Cristiana de Catalunya és molt clar i basat en criteris
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pedagògics i de cohesió social; d’altra banda, les escoles també han de tenir molt clar que,
des del punt de vista jurídic, el que és qüestiona és la normativa de la Generalitat, no
l’actuació de l’escola que, en aplicació d’estrictes principis de legalitat, no ha de fer sinó
seguir allò que la Generalitat disposi com a administració educativa competent.
2n trimestre a l’escola
Demà comença el 2n trimestre a l’escola, un trimestre fonamental en l’esforç acadèmic de
l’alumnat que cal esperonar i guiar convenientment. Un trimestre, també, en què cal
començar a pensar en el proper curs, especialment pel que fa a la captació d’alumnes en un
procés de matriculació que es pot iniciar a cavall del 2n i 3r trimestre. Serà un procés difícil,
especialment a P3 a causa de la baixada de la natalitat i, en molts casos, caldrà treballar de
valent per aconseguir alumnat. Cal fer-ho des d’ara mateix.
La FECC denuncia als mitjans els impagaments de l’Administració
Les escoles concertades viuen, com és sabut, una situació econòmica complicada per la
disminució de determinats ajuts així com pels retards de l’Administració en el pagament de
subvencions i de la partida per a despeses de funcionament dels concerts educatius.
A banda d’endarreriments en l’abonament de subvencions diverses, l’abonament del mòdul
del concert, pel que fa a despeses de funcionament, ha assolit un diferiment de quatre
mesos, mai no registrat fins ara, i molts centres, especialment els més petits, tenen
problemes seriosos per poder pagar la nòmina del personal d’administració i serveis
(secretaria, administració, neteja, manteniment...) i despeses bàsiques com la llum, l’aigua o
el telèfon.
Per tot plegat, des de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya, seguim denunciant
aquesta situació. El passat
Nadal, ho vam fer a Europa
Press. De seguida, d’altres
mitjans es van fer ressò del
problema
i
les
nostres
declaracions
van
ser
reproduïdes o ampliades a La
Vanguardia (edició del 24 de
desembre, recollida en el nostre
recull de premsa), Diari de Girona, El Mundo o ABC, i van motivar entrevistes a COPE
Catalunya el dia de Sant Esteve a la tarda o a la Xarxa de Ràdios i Televisions Locals el dia
27 al matí. Sabem de la gravetat de la situació econòmica general, però aquests retards
afecten la viabilitat de l’escola concertada i cal trobar-hi sortides. Per aquest motiu, la FECC
continuarà exposant allà on calgui el greuge que pateix l’escola concertada i reclamant
solucions a les administracions; a la Generalitat, que es qui contrau el compromís, i a
l’Administració de l’Estat, que incompleix compromisos de pagament i ofega
pressupostàriament i financera la Generalitat.

Casal Loiola: seminaris de gener
Diàlegs i desencontres sobre la figura de Jesús entre l’Islam i el Cristianisme. Jaume
Flaquer.
Els dies 17, 24 i 31 de gener. Horari estimat: de 19.30 h a 21 h. Organitzat conjuntament
amb Cristianisme i Justicia. Es presenten diversos rostres de Jesús que poden descobrirnos riqueses cristològiques de les dues tradicions.
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Memòria d’un concili que va canviar l’Església. Víctor Codina.
Els dies 23 i 30 de gener. Horari: de 20 h a 21 h. Organitzat conjuntament amb
Cristianisme i Justicia.¿Què va suposar el Concili? Quines tasques queden pendents i
quins desafiaments llença el Vaticà II per al futur de l’Església?

D.O.: Avellanes: La dansa de la vida



El Monestir de les Avellanes ens ofereix un espai per
compartir uns moments de repòs, calma i gaudi de la
natura.
Us oferim aquest taller de Meditació i silenci, un espai
on intentarem viure moments de silenci personal, pau i
serenor.
Afluixarem
tensions,
preocupacions
i
problemes. Escoltarem el nostre interior.
Ho farem a través d’exercicis corporals senzills
(relaxació, respiració…), moments de silenci i pràctica
de la meditació. Cal portar roba còmoda.

LLOC: MONESTIR DE LES AVELLANES (Os de
Balaguer – Lleida)

DATES: 25-27 de gener 2013 (Inici amb el
sopar).

Inscripció: com.avellanes@maristes.org
Aquesta adreça electrònica s’està protegint contra
robots de correu brossa. Necessiteu que el
JavaScript estigui habilitat per a mostrar-la
Col·laboració econòmica:

Cap de setmana (pensió + activitat) 80 euros
Més informació: Telèfon: 973 438 006
Web: www.monestirdelesavellanes.com (secció Casa d’Espiritualitat)

Servei de documentació: “L’esperança davant la crisi de l’Església”

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
Títol
Data
Font

Publicat

Joan Viñas, laic
L’esperança davant la crisi de l’Església
1 de desembre de 2012, dissabte
Conferència pronunciada a la parròquia Sant Agustí, La Bordeta,
Lleida, organitzada per la Delegació Episcopal de Vida Consagrada
del Bisbat de Lleida
10 de gener de 2013

7

L’esperança davant la crisi de l’Església
Trobareu el text en el document annex a la tramesa d’Horeb. Bona lectura.
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Jornada per als responsables de la formació inicial i mestres de noviciat
TEMA

Maduresa personal i equilibri psicològic en la vivència de l'estil de
vida religiós

Jornada
Data
Hora
Lloc
Assistents

1/2013
21 de gener de 2013, dilluns
16.00 – 19.00
Seu de l’URC - Plaça d’Urquinaona, 11, 2n 2a (08010 Barcelona)
Responsables de la formació inicial i mestres de noviciat
El P. Màxim Muñoz, president, i el G. Lluís Serra, secretari general de
l’URC
Finalitat
Aprofundir i dialogar amb el P. Antoni Gomis, claretià, sobre qüestions
relacionades amb temes de maduresa personal i equilibri psicològic en la
vivència de l'estil de vida religiós, que comporta tant l'aspecte personal
com el comunitari.
Ordre del dia 1.
Pregària
2.
Presentació de la Jornada
3.
Presentació inicial de tema a càrrec del P. Antoni Gomis
4.
Qüestions presentades: respostes i diàleg compartit
5.
Conclusions, si és cas
Ponent
P. Antoni Gomis, claretià, formador i psicoterapeuta. Llicenciat en
Teologia, en Psicopedagogia i en Psicologia Clínica.
Qüestions
Trameteu directament al secretari general de l’URC les qüestions que
voldríeu dialogar amb el P. Antoni Gomis sobre maduresa personal i
equilibri psicològic en la vivència de l'estil de vida religiós que comporta
tant l'aspecte personal com el comunitari: sec.general@urc.cat, abans del
12 de gener de 2013.
Confirmació Confirmeu l’assistència a l’URC, abans del 18 gener, divendres, a través
del correu electrònic (urc.info@gmail.com) o telefonant a la Noemí
(933.024.367) en horari de 3 a 7 de la tarda.

Reunió de reflexió i estudi sobre l‘acompanyament de religiosos grans
TEMA

Acompanyament de religioses i religiosos grans

Reunió
Data
Hora
Lloc
Assistents

1/2013
29 de gener de 2013, dimarts
10.30 – 13.00
CEP (Centre d’Estudis Pastorals) - C/ Rivadeneyra 6, 3a planta, Barcelona
Superiores i superiors majors. Responsables de l’àrea d’acompanyament
de religioses i religiosos grans.
El P. Màxim Muñoz, president, i el G. Lluís Serra, secretari general URC
El tema d’estudi i la reflexió d’aquesta reunió apunta a l’acompanyament
personal, espiritual i comunitari de les religioses i religiosos grans a fi que
visquin aquesta etapa important de la seva vida amb joia i fidelitat a la
seva vocació de persones consagrades. L’objectiu no és concentrar el
diàleg en les residències o en la gestió dels serveis geriàtrics encara que,
tangencialment, puguin influir en aspectes concrets de l’acompanyament.
Es tracta de compartir reflexions i experiències per millorar

Finalitat
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l’acompanyament humà i espiritual.
Ordre del dia 6.
Pregària
7.
Salutació i presentació de la reunió
8.
Necessitats de les religioses i religiosos grans en aquesta etapa de
la seva vida
9.
Dificultats i reptes de l’acompanyament
10.
Intercanvi de criteris i d’experiències
11.
Conclusions, si és cas.
Confirmació Confirmeu l’assistència a l’URC, abans del 25 gener, divendres, a través
del correu electrònic (urc.info@gmail.com) o telefonant a la Noemí
(933.024.367) en horari de 3 a 7 de la tarda.

TV3 Signes dels Temps. “50 anys al servei de la infermeria”

Més de 5.000 professionals s’han format a l’Escola d’Infermeria de Sant Joan de Déu, una
institució fundada fa 50 anys pels germans de l'Orde Hospitalari Sant Joan de Déu. L’objectiu
de l’escola és la formació professional, humana i ètica de persones compromeses amb la
salut i la qualitat de vida. Signes dels Temps emet un reportatge sobre aquest centre adscrit
a la Universitat de Barcelona.
Altres temes:
- Entrevista a Josep M. Garrell, nou rector de la Universitat Ramon Llull.
- Conversa amb Conxita Tarruell, autora del llibre Chicago o una immersió al bressol del
gospel.
- “Any de la Fe”, espai on cristians i cristianes de les diverses diòcesis catalanes expliquen
en què creuen i per què hi creuen.
- “Idees”, recull d'actes, activitats i novetats editorials.
Data: diumenge 13 de gener de 2013
Horari d'emissió: TV3, diumenge, a les 10.10
www.tv3.cat/signesdelstemps ● www.facebook.com/signesdelstemps
19

Any de Sant Pere Claver
(Jesuïtes) El dia 15 de gener de 1888 el papa Lleó XIII va canonitzar Sant Pere Claver,
jesuïta català nascut al poble de Verdú, a la diòcesi de Solsona. Aquest any se celebra,
doncs, el 125è aniversari. Per aquest motiu, s'ha declarat a la diòcesi de Solsona l'Any de
Sant Pere Claver. L'inici tindrà lloc el proper diumenge 13 de gener amb una Eucaristia a les
12.00 h, a l'Església
de Santa Maria de
Verdú, presidida pel
Bisbe de Solsona,
Xavier
Novell
i
concelebrada, entre
d'altres, pel Superior
Provincial
dels
Jesuïtes
de
Catalunya, el pare
Lluís Magriñà. Els
actes de celebració
de l'Any de Sant
Pere
Claver
s'allargaran fins al 15
de gener de 2014.
Sant Pere Claver fou
missioner i defensor dels esclaus negres a Amèrica al segle XVIII i és el patró dels jesuïtes
de Catalunya. Va néixer el 1580 i va morir a Cartagena d'Índies el 1654, després de dedicar
la vida a millorar les condicions de vida dels esclaus, fet que el va convertir en un pioner en
la defensa dels drets humans.

Es busca...
Animador de Pastoral Juvenil i Vocacional d’Institut
Religiós o Congregació Religiosa
Si ets el responsable de Pastoral de la teva família religiosa i
vols compartir: idees, reflexions amb altres companys/es i
t’animes a dissenyar petits projectes en comú: t’esperem el
proper 21 de gener a les 19.00 h a la Vocalia de Pastoral
Juvenil i Religiosa.
Recompensa: Una estona per compartir, dialogar i ... somiar.
URC Plaça Urquinaona 11 2.2. Telf 93 302 43 67 @:
sec.urc@confer.es

E S BU S CA
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Calendari URC
2013

GENER

14

dl.

20

dg.

21

dl.

29

dt.

CEVRE: comença el segon trimestre de classes de formació inicial
Bisbat de Terrassa (Delegació de la Vida Consagrada): Vespres al monestir
contemplatiu de les Carmelites de La Roca del Vallès
Trobada de mestres de novicis i responsables de formació 16.00-19.00
Vocalia de Pastoral Juvenil i Religiosa, 19.00
Matinal de formació i estudi: acompanyament de religioses i religiosos grans

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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