Barcelona, 17 de gener de 2013
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Es busca…
Recompensa: Una estona per compartir, dialogar i... somiar

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 i reflexions
amb altres companys/es i t’animes a dissenyar petits projectes en comú, t’esperem el 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, 2n 2a. Tel. 93 302 43 67 @: sec.urc@confer.es

Medalla d'Or al Mèrit Cívic a les Filles de la Caritat

(Ajuntament de Barcelona - 10/01/2013) Aquest dimecres la Companyia de les Filles de la
Caritat ha rebut la Medalla d’Or al Mèrit Cívic de l’Ajuntament de Barcelona en
reconeixement a la tasca que duen a terme a la ciutat des del segle XVIII.
En un acte al Saló de Cent, l’Alcalde Xavier Trias ha remarcat com "de manera callada,
humil però enèrgica, les Filles de la Caritat treballen en favor de la gent més desfavorida de
la nostra ciutat" a través de l'atenció assistencial o mèdica, d'escoles, de residències, de
centres sociosanitaris o hospitalaris, com l'Hospital de Nens de Barcelona.
A l'acte hi han estat presents el bisbe auxilar de Barcelona, Sebastià Taltavull, la tinenta
d'alcalde de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports, Maite Fandos; la visitadora provincial de la
Companyia de les Filles de la Caritat de la Província Canònica de Barcelona, sor Eduarda
Vergara; la filla de la Caritat i delegada de la visitadora provincial, sor Rosa Mendoza; altres
membres del consistori; el president de la Diputació de Barcelona, Salvador Esteve, i el
president delegat de Càritas, Jordi Roglà, entre altres.
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Trias ha afirmat que les Filles de la Caritat representen els valors humanistes per sobre de
l'individualisme; valors de l'esforç, el treball, la solidaritat, la dedicació, la justícia i la
importància de l'individu com a part d'una comunitat, que l'alcalde ha apostat per "recuperar
de manera col·lectiva".
Xavier Trias ha recordat que, al llarg de la seva història, les Filles de la Caritat "han volgut
donar resposta a les situacions de pobresa que han anat sorgint", una feina per la qual s'han
fet mereixedores de guardons tan importants com la Creu de Sant Jordi o el premi Príncep
d'Astúries de la Concòrdia.

Els religiosos camils celebraran el seu Capítol Provincial
En el Centro San Camilo de Tres Cantos, también con laicos que participan de la
misión y carisma
MADRID, 11 de enero de 2013 (Zenit.org) - La provincia
española de la Orden de los Ministros de los Enfermos,
más conocidos como religiosos camilos, celebrará
Capítulo Provincial los días 15 al 18 de enero de 2012,
en el Centro San Camilo de Tres Cantos, España.
Además de los veinte religiosos capitulares, miembros de
derecho y representantes de las comunidades de España
y de la Delegación de Argentina, asistirán nueve laicos,
que participan de la misión camiliana en tareas de
gestión, asistencia, cooperación internacional y
comunicación.
Este capítulo se celebra sin la presencia del padre
Francisco Álvarez, superior provincial, que se encuentra afrontando una recuperación
después de una intervención quirúrgica y realizando tratamiento médico. “Le deseamos una
pronta recuperación”, informa a ZENIT una nota de la Orden.
En su ausencia, será el hermano José Carlos Bermejo, primer consejero, quien presida este
Capítulo Provincial.
Entre los temas que figuran en el orden del día se encuentran el análisis del estado de la
provincia, la revisión de las constituciones y disposiciones generales, y el estudio del
documento “proyecto camiliano” cuyo objetivo es actualizar y relanzar el carisma de san
Camilo en la sociedad del siglo XX,I a las puertas del inicio de la celebración del IV
Centenario de su muerte (14 de julio de 2013-2014).
Por parte de la Consulta General, asistirá el padre Jesús María Ruiz Irigoyen, actual vicario
general de los religiosos camilos. Al finalizar se elegirán los dos representantes para
participar en el Capítulo General que tendrá lugar en Roma a partir del 2 de mayo de este
mismo año.
La Orden de los Ministros de los Enfermos fue fundada por san Camilo de Lellis en 1582.
Los religiosos camilos están presentes en los cinco continentes y trabajan en los campos de
los cuidados asistenciales, de la intervención sociosanitaria y de la pastoral de la salud, así
como en la formación en estos ámbitos. Su deseo, afirman, “es que los enfermos de todo el
mundo sean atendidos en la globalidad de su ser y nos empeñamos en la humanización de
los servicios asistenciales y sanitarios para que los cuidadores pongamos, como repetía san
Camilo, 'más corazón en las manos'”.
En España tienen comunidades en Barcelona, Sant Pere de Ribes, Valencia, Sevilla y Tres
Cantos (Madrid).
Su carisma se sintetiza en “Cuidar y enseñar a cuidar”.
Para saber más: www.camilos.es.
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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 un 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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La Setmana de la Unitat
Miquees 6,6-8
“Amb quina ofrena”, es diuen, “em
presentaré al Senyor, com adoraré
el Déu excels? ¿Em presentaré
davant d'ell amb holocaustos, li
sacrificaré vedells d'un any? ¿Es
complau el Senyor en mil caps de
bestiar o en deu mil torrents
d'oli? ¿Haig
d'oferir
el
meu
primogènit per expiar la meva
infidelitat? ¿Caldrà que ofereixi pel
meu pecat el fruit de les meves
entranyes?” El Senyor respon: “Ja
t'han ensenyat, home, què és
bo, què
espera
de
tu
el
Senyor: practica la justícia, estima la
bondat, comporta't humilment amb el teu Déu.”
Traducció de la Bíblia Interconfessional
Els temes dels vuit dies
Dia primer: Caminar tot conversant. Reflexió sobre la importància del diàleg i la conversa
com un mitjà per a superar obstacles. Tant per a l'ecumenisme com per a les lluites
d'alliberament de les persones en tot el món, la capacitat de dialogar i d'escoltar és
fonamental. En aquest tipus de diàleg autèntic podem arribar més clarament a reconèixer
Crist.
Dia segon: Caminem amb el Cos partit del Crist. Reconeixent la solidaritat entre Crist
crucificat i els pobles “malmenats” del món, com els intocables (Dalit de la Índia), junts com a
cristians mirem d'aprendre a compartir aquesta solidaritat d'una manera més profunda.
Sobretot descobrim la relació entre eucaristia i justícia i som convidats a trobar concrecions
d'una vida eucarística en el món.
Dia tercer: Caminar vers la llibertat. Som cridats a celebrar els esforços de les comunitats
oprimides del món, com a la Índia, els Dàlit, quan protesten contra tot el que esclavitza els
éssers humans. Nosaltres, cristians reptats a avançar cap a la unitat, aprenem que eliminar
tot allò que separa les persones és essencial per obtenir la vida en dignitat, la llibertat en
l'Esperit.
Dia quart: Caminar com a fills de la terra. Fer-nos conscients del nostre lloc en la creació
de Déu, ens vincula els uns amb els altres i ens fa veure la interdependència entre nosaltres
i amb la terra. Atenent la urgència de la cura mediambiental i d'un just i correcte repartiment
dels béns de la terra, els cristians som cridats a unes vides de testimoni actiu en l'esperit de
l'any jubilar.
Dia cinquè: Caminar com amics de Crist. La reflexió d'avui gira entorn de les imatges
bíbliques de l'amistat i l'amor humà com a models de l'amor de Déu. Saber-nos amics molt
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estimats de Déu recrea les relacions dins la comunitat de Jesús. En l'Església, tota barrera
d'exclusió és incompatible amb una comunitat on tots són per igual els amics estimats de
Jesús.
Dia sisè: Caminar més enllà de les barreres. Caminar
amb Déu és caminar més enllà de les barreres que
divideixen i perjudiquen els fills de Déu. La meditació
d'avui apunta a les diverses maneres de superar les
barreres humanes atents a l'ensenyament de sant
Pau: “Tots els qui heu estat batejats en Crist us heu
revestit de Crist. Ja no hi ha jueu ni grec, esclau ni lliure,
home ni dona: tots som un de sol en Jesucrist” (Ga 3,2728).
Dia setè: Caminar en solidaritat. Caminar humilment
amb Déu és fer-ho solidàriament amb tots els lluitadors
per la justícia i la pau. Això té implicacions no només per
als creients en tant que individus, sinó igualment per la
natura mateixa i la missió de la comunitat cristiana. L'Església està cridada i capacitada per
compartir el sofriment de tothom a través de la defensa i la cura dels pobres, els necessitats i
els marginats. Ho fem present en la pregària per la unitat d'aquesta setmana.
Dia vuitè: Caminar tot celebrant. El text bíblic d'avui parla de celebració, no en el sentit de
celebrar un exitós desenllaç final, ans com a signe d'esperança en Déu i en la justícia del
seu Regne. La mateixa Setmana de Pregària per la Unitat és signe de la nostra esperança
que la obtindrem en els temps i amb els mitjans que Déu vulgui.

Les germanes clarisses de Fortià fan donació
del Monestir de Santa Clara a la Fundació Acollida i Esperança
Les sis germanes clarisses que actualment
integren la comunitat hi continuaran vivint i
d’aquesta manera donen projecció de futur a la
seva presència al territori de l’Alt Empordà.
El dijous, dia 20 de desembre passat, davant de
notari, es va signar el contracte de donació del
Monestir de Santa Clara de Fortià (Alt Empordà) per
part de la Comunitat de Clarisses cap a la Fundació
Acollida i Esperança.
Culminava així un procés que va començar un any
enrere amb les primeres converses fins a tancar
l’acord de donació que preveu, per una banda, la
continuïtat de les germanes clarisses dins el Monestir,
així com el compromís de cura i suport de la comunitat
per part de la Fundació, i per una altra, un millor
aprofitament de la finca, de les seves instal·lacions i
terrenys i de les seves potencialitats de futur.
Acollida i Esperança, una fundació canònica amb més
de 20 anys d’història dedicats a l’acció social i més
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concretament a l’atenció i la cura de
persones que pateixen exclusió social,
ha anat obrint i gestionant serveis
socioeducatius
i
sociolaborals.
Actualment —i malgrat la crisi
econòmica—
un
dels
reptes
estratègics de l’entitat és obrir noves
línies de producció i de treball
remunerat per ampliar la seva activitat.
És en aquest objectiu que s’emmarca
la nova activitat agroecològica i
d’avicultura de Fortià.
Les terres del Monestir s’han tornat a
conrear i a mitjan 2012 s’ha posat en
funcionament un centre especial de
treball de producció agroecològica de productes d’horta. La nova unitat de negoci es diu
Horta de Santa Clara i ha permès contractar cinc persones, quatre d’elles amb certificats de
disminució i dificultats per a la inserció laboral. Aquest projecte s’ha dut a terme amb una
aliança empresarial amb la Cooperativa Tarpuna, especialista en agricultura ecològica i
social.

A més a més, ja fa uns mesos que la Fundació treballa conjuntament amb l’abadessa del
Monestir, sor Assumpció, amb la formació d’un equip per donar continuïtat a la granja
d’engreix de pollets que funciona a la finca. Tenint en compte que l’any 2013 totes les
germanes ja s’hauran jubilat, un dels reptes era aconseguir no tancar aquesta unitat de
producció i seguir endavant amb l’esmentada activitat.
Finalment, a mitjà o llarg termini, es planteja també aprofitar l’edifici del Monestir per
desenvolupar-hi algun tipus de residència o casa d’acolliment en funció de les necessitats
del lloc i de les possibilitats econòmiques.
Amb tots aquests projectes, alguns en fase ja executiva, les germanes clarisses de Fortià
continuen vivint el mateix carisma dels seus fundadors, Francesc i Clara d’Assís, coneguts
en la història pel seu lliurament als més pobres i marginats del seu temps, que eren els
leprosos. La Fundació Acollida i Esperança i les monges franciscanes de Santa Clara
mereixen un elogi i un suport eficaç i generós.
Fortià, gener de 2013
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Assemblea Provincial dels Claretians de Catalunya
Durant les festes de Nadal,
concretament, del 2 al 4 de gener
de 2013, va tenir lloc a la casa
d’espiritualitat
Claret
de
Vic
l’assemblea
provincial
dels
Claretians de Catalunya. En total,
s’hi aplegaren uns 35 claretians
d’arreu de Catalunya. L’assemblea
es realitza tres anys després de
l’elecció del govern provincial,
l’actual fou escollit el 2010. El seu
objectiu és veure el curs de les
múltiples activitats que es realitzen i
impulsar les línies de futur de la
Província. Sens dubte, ha notat la
influència de l’Any de la Fe, dels 50 anys del Concili Vaticà II i del fort impacte que la crisi
econòmica provoca a la societat.
El primer dia alguns laics responsables de les principals activitats es van fer presents en la
presentació de la memòria. Entre ells, els directors dels col·legis de Barcelona i Valls, el
director de l’esportiu Claret, el director general del grup editorial Claret, la responsable de
comunicació i el cap de programes de la Fundació Claret. També s’informà del treball que
l’ong Enllaç Solidari duu a terme, i de l’acolliment de nouvinguts i nouvingudes al casal Claret
de Vic. Finalment, el provincial i cada membre del seu govern va descriure, en una breu
memòria, l’activitat provincial durant aquests tres anys. La segona part de l’assemblea va
permetre reflexionar i dialogar sobre les línies de futur dels claretians de Catalunya, tot
subratllant els seus principals objectius.
Aquests dies van servir per conviure fraternalment entre tots els claretians participants i
poder compartir les experiències personals. Sens dubte, foren unes jornades per reviure el
sentit de pertinència provincial i congregacional, precisament quan es continua treballant en
la nova distribució dels claretians a Europa.

Les Franciscanes de la Puríssima Concepció celebren el Centenari de la
mort de la seva Fundadora
Madrid, 11 de enero de 2013 (IVICON).- Las
Hermanas Franciscanas de la Purísima
Concepción, con gozo, os comunicamos que
el día 18 de enero de 2013, estaremos
celebrando la fecha más significativa del I
Centenario de la muerte de nuestra
Fundadora Madre Paula de Jesús Gil Cano,
quien nació en Vera, (Almería), España, el 2
de febrero de 1849, y murió en Murcia el 18 de enero de 1913.

8

Con motivo de esta especial celebración, hemos programado varias actividades de
conmemoración que tendrán lugar en nuestra Casa Madre (c/ San Carlos, 10), en la
ciudad de Murcia:
- 17 de enero, a las 17 h: Celebración del Tránsito de M. Paula y Vísperas y espacio
musical.
- 18 de enero, a las 17.30 h: Obra de teatro sobre la vida de M. Paula en la Escuela de
Arte Dramático de Murcia.
- 18 de enero, a las 20 h: Solemne Eucaristía en la Iglesia La Merced, presidida por el Sr.
Obispo de la Diócesis de Cartagena-Murcia, D. José Manuel Lorca Planes.
- Los días 19 y 26 de enero, a las 10.30 h y 12 h, varias ponencias:
Nuevas aportaciones a la Historia de M. Paula, a cargo del Profesor D. Ulderico Parente.
Teología Franciscana a la luz de los escritos y vida de M. Paula, a cargo del P. Francisco
Martínez Fresneda OFM.
Espiritualidad de M. Paula, a cargo del P. Julio Herranz, OFM.
La misión de las Hnas. Franciscanas de la Purísima Concepción en la nueva
evangelización, a cargo del P. José Mª Avendaño Perea y del Vicario General de la
Diócesis de Getafe.
En 1997 fue introducida en Roma la Causa de Beatificación de la Sierva de Dios M. Paula
Gil. Actualmente, continúa avanzando su proceso. Esperamos que algún día sea
reconocida públicamente por la Iglesia su vida de santidad.
Compartimos con vosotros que, durante este año centenario que estamos celebrando,
hemos vivido y percibido la bendición de Dios en nuestra Congregación, por lo que damos
continuas gracias al Señor y os hacemos partícipes de la alegría que nos embarga en este
Año de la Fe. Pedimos que nos acompañéis con vuestra oración.

Comunicat de la Coordinadora de les Conferències Episcopals
en suport de l’Església a Terra Santa
“La nostra fe s'ha enriquit amb el
valor i la fortalesa de les persones
que hem trobat”
Jerusalem, 10 de gener de 2013
“D'ençà que els bisbes que formen
part de la Coordinadora de les
Conferències Episcopals en suport als
Cristians de Terra Santa es van reunir
el gener de 2012, el poble d'aquesta
regió ha viscut esdeveniments foscos i
dramàtics: el conflicte a Gaza i el sud
d'Israel; la guerra civil a Síria, que ha
donat lloc a un gran nombre de
refugiats que han hagut de fugir cap a
altres països, produint-hi una enorme
tensió sobre els seus recursos; i un increment de la polarització entre Israel i Palestina.
Aquests fets han causat una profunda ansietat a tothom en aquesta regió, per als israelians,
palestins, jueus, musulmans i, en particular, per a la minvant població cristiana.
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"Aquest any hem pogut tenir encontres amb comunitats cristianes de Gaza, Betlem, Beit
Jala, Màdaba i Zarqa. A la Vall de Cremisan hem tingut coneixement sobre les lluites legals
per protegir les terres de les poblacions locals i les institucions religioses pel que fa a la
invasió que significa la Barrera de Seguretat ("el Mur"). Ens comprometem a continuar
instant els nostres respectius governs perquè actuïn per tal d'evitar aquesta injustícia. Hem
pogut escoltar un testimoni commovedor per part de les religioses implicades en l'atenció a
treballadors emigrants, persones objecte de tràfic i presos.
"La nostra fe s'ha enriquit amb el valor i la fortalesa de les persones que hem trobat: aquells
amb els quals hem compartit una joiosa celebració de la missa a Zarqa, a Jordània; els que
tenen cura de persones vulnerables, com els refugiats de Síria i d'Iraq que fugen del terror i
la violència; els que lluiten contra l'opressió i la inseguretat en els països que conformen la
Terra Santa. Hem sentit la necessitat de promoure una pau justa i una crida envers les
comunitats cristianes en els nostres països d'origen i envers les persones de bona voluntat

de tot arreu per tal que donin suport a la tasca duta a terme en aquesta regió per construir un
futur millor. Bons exemples són els dos organismes que hem visitat: el Servei Catòlic d'Ajuda
dels EUA (Catholic Relief Services) a Gaza i el programa per als refugiats de Càritas de
Jordània.
"També hem sentit la crida a reconèixer i a comunicar a tothom com la fe en Déu porta llum
a la vida de les persones a la Terra Santa. Una de les maneres amb què això es produeix és
amb el compromís de l'Església en favor de l'educació, una inversió tangible per al futur. Un
dels llocs on això es fa més evident és a la Universitat de Betlem, on ens van colpir els
testimonis dels estudiants, i a la Universitat Americana de Màdaba, a Jordània. El 2009, el
papa Benet XVI va exhortar professors i estudiants de la regió a ser constructors d'una
societat justa i pacífica formada per persones de diferents orígens religiosos i ètnics.
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"Conjuntament amb els bisbes locals, encoratgem a donar un suport pràctic a les persones
vulnerables, a la formació dels joves i a tots els esforços per a la promoció de la pau.
Animem els cristians a venir en pelegrinatge a Terra Santa, on experimentaran la mateixa
càlida hospitalitat que nosaltres hem rebut. Treballarem fort per convèncer els nostres
respectius Governs perquè reconeguin les causes profundes del sofriment en aquesta terra i
intensifiquin els seus esforços per una pau justa. Ens fem ressò de la crida que el papa
Benet XVI ha fet recentment en el seu Discurs al Cos Diplomàtic acreditat davant la Santa
Seu: "Després del reconeixement de Palestina com a Estat observador no membre de les
Nacions Unides, torno a expressar l'esperança que, amb el suport de la comunitat
internacional, els israelians i els palestins es comprometin per una coexistència pacífica en el
marc de dos Estats sobirans, on es preservin i garanteixin el respecte de la justícia i les
aspiracions legítimes dels dos pobles. Jerusalem, sigues el que el teu nom significa! Una
ciutat de la pau, i no de divisió". "Amb paraules d'un dels Salms, que cada dia resem junts:
"Augureu la pau a Jerusalem!" (Salm 122,6)."
Signen el comunicat final:
Mons. Richard Smith - Arquebisbe d'Edmonton (Canadà)
Mons Joan-Enric Vives - Arquebisbe d‘Urgell (Espanya i Andorra)
Mons. Gerald Kicanas - Bisbe de Tucson (Estats Units d'Amèrica)
Mons. Stephan Ackermann - Bisbe de Trèveris (Alemanya)
Mons. Michel Dubost - Bisbe d'Évry (França)
Mons. William Kenney - Bisbe aux. de Birmingham (COMECE)
Mons. Peter Bürcher - Bisbe de Reykjavik (Islàndia i Conferència Episcopal Països Nòrdics)
Mons. Declan Lang - Bisbe de Clifton (Anglaterra i Gal·les)

La interculturalitat: diferent origen, una mateixa vocació
Madrid, 8 de enero de 2013 (IVICON).- El número 196 de la revista CONFER,
correspondiente al último trimestre de 2012, se titula “La interculturalidad: distinto origen, una
misma vocación”. En España hay cada vez más comunidades religiosas compuestas por
miembros de distintos países, venidos de culturas y tradiciones lejanas y muy distintas a las
de aquí. También, desde el
comienzo,
la
inserción
y
formación
de
las
nuevas
generaciones
de
religiosos
españoles en sus institutos están
siendo
ya
plenamente
internacionales y multiculturales.
La apuesta no es solo por la
tolerancia de diversas culturas,
sino por la calidad de su
convivencia y el enriquecimiento
de la labor común. Se trata del
paso de lo “multi” a lo “inter”.
¿Cómo es posible conocerse de
verdad, vivir bien, ser amigos,
comulgar unos y otros inspirados
por un mismo carisma del Espíritu que llama donde quiere? ¿Cómo se superan
adecuadamente los prejuicios iniciales? ¿Qué es imprescindible tener en cuenta para que la
convivencia no se dañe? ¿Qué grandes ventajas trae consigo esta interculturalidad con
vistas a la misión? ¿Qué testimonio evidente aparece ante otros?
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La revista plantea primero la pregunta por el significado de la propia interculturalidad (J.
Cordovilla, rad). A continuación, el impacto que produce en la concepción y previsión de la
misma Vida Religiosa (C. del Valle, svd). La realidad y los desafíos de la vida común son
después objeto de la observación de T. Ruiz Ceberio, sa. En un estilo más testimonial, A.
Arteche, m.afr cuenta su paso por culturas africanas y europeas. Y, mirando al futuro, L. Á.
de las Heras, cmf presenta una formación inicial enfocada de modo intercultural. Finalmente,
la breve reflexión del P. A. Nicolás, sj en el recientemente celebrado Sínodo de Obispos
confluye con el interés por este asunto.

Cicle Societat, Creença i Pensament
CICLE SOCIETAT, CREENÇA I PENSAMENT. CONFERÈNCIA SOBRE “POLÍTICA I
PAÍS. ELS VALORS EN LA CONSTRUCCIÓ DE LA NOVA SOCIETAT”
Organitzen: Fundació Claret, La Salle i Justícia i Pau
A càrrec de: Francesc Grané, periodista i llicenciat en Filosofia; Josep M. Esquirol,
professor de Filosofia de la Universitat de Barcelona i David Martínez, periodista
Moderador: Ramon Ollé, delegat de Mitjans de Comunicació Social de l’Arquebisbat de
Barcelona
Lloc: Sala Pere Casaldàliga de la Llibreria Claret, c. Roger de Llúria, 5, Barcelona
Día: 17 de gener, dijous
Hora: 19 h
Més informació: tel. 933 010 887; a/e: llibreria@claret.cat

Educar la interioritat en la societat de la immediatesa
Els jesuïtes de Catalunya ofereixen uns tallers d’interioritat per a alumnes, professors
i famílies
Eduard Brufau - Manresa
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Un estudi recent realitzat a escala mundial conclou que un terç dels joves necessita mirar el
mòbil cada deu minuts. Encara que la dada només sigui orientativa, és obvi per a tothom que
vivim en un món accelerat, on el ritme el marquen els avisos de Twitter i Whatsapp i on
aconseguir que una classe d’adolescents s’estigui cinc minuts concentrada i en silenci és
tota una proesa.
I tanmateix la proesa és possible. Per contrarestar el predomini de la immediatesa i la
superficialitat, Jesuïtes Educació —l’entitat que engloba tots els centres catalans de la
Companyia de Jesús— aposta amb fermesa per educar els joves en la interioritat. Arrelats
en l’espiritualitat ignasiana els jesuïtes ofereixen els anomenats Tallers de descoberta de la
interioritat, dirigits per especialistes en educació i creixement personal. El coordinador del
projecte és Albert Sáenz, que durant anys va ser director d’ESO i Batxillerat al col·legi Sant
Estanislau de Kostka-Jesuïtes Gràcia de Barcelona: “El projecte va començar fa uns quants
anys a la Cova de Sant Ignasi, a Manresa, com a prova pilot, tant amb alumnes com amb
professors i famílies. Com que va donar bons fruits, a poc a poc l’hem anat desplegant a
totes les escoles de la Companyia i aquest curs s’ha posat plenament en funcionament per a
tothom qui ho demani.”
Sáenz explica que els tallers, que van adreçats a alumnes d’ESO i de Batxillerat, duren tot
un dia (de 10.00 a 16.00 h, aproximadament) i es fan a la Cova de Manresa, encara que
s’ofereix la possibilitat de fer-los a l’escola. També hi ha la modalitat de cap de setmana i fins
i tot es poden fer tallers d’interioritat a mida. “El funcionament i l’estructura del taller depenen
del tarannà de cada formador”, diu el coordinador del projecte, “però per norma general es
posa l’atenció en el silenci, la reflexió, les lectures i les dinàmiques de grup. També s’hi
poden incorporar disciplines com ara la música i la dansa”.
Una dimensió fonamental de la persona
De moment ja hi han passat alumnes d’una cinquantena de col·legis, privats i públics,
religiosos i laics. Depenent dels principis fundacionals de cada centre els tallers poden tenir
un contingut explícitament religiós o no.
Albert Sáenz remarca explícitament que els tallers, tot i que s’inspiren en l’espiritualitat
ignasiana, no sempre cal que siguin estrictament confessionals: “No es tracta de vincular la
interioritat exclusivament a l’assignatura de religió o a la pastoral. L’objectiu és que qualsevol
professor des de la seva matèria —ja sigui
dibuix, química, música o educació física—
pugui ensenyar els alumnes a tenir cura
d’aquesta dimensió. La interioritat, per tant, no
s’ha de vincular a una assignatura en concret,
sinó que ha de formar part del conjunt del
projecte educatiu de l’escola, perquè és una
dimensió bàsica de la persona.”
Aquesta pedagogia que propugnen des de
Jesuïtes Educació vol educar en el silenci,
procurar que la mirada de l’alumne també
vagi una mica cap a un mateix. Després, per
tal de mantenir el que s’ha après al taller i
aplicar-ho al dia a dia, es proposen diverses
possibilitats, com ara que els alumnes s’estiguin cinc minuts en silenci abans de començar
cada classe. Albert Sáenz també explica que la iniciativa no s’adreça només als alumnes,
sinó també als docents, que són cridats a educar en la interioritat a través de les matèries
que imparteixen. Igualment s’han fet tallers per a diverses associacions de pares i mares,
grups parroquials i fins i tot entitats que no estan vinculades ni a l’ensenyament ni al món
religiós. “Amb tota aquesta pedagogia volem crear formadors en la interioritat i fer entendre
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que l’educació del món interior ajuda a fer créixer la persona en la seva totalitat. Conrear la
dimensió interior és imprescindible no només per als estudis i el coneixement, sinó per al
desenvolupament d’una personalitat adulta.”
Per a més informació: Adreça: Casal Lluís Espinal - Camí de la Cova, s/n - 08241 Manresa
Tel. 619 978 824 (Albert Sáenz) - a/e: casal.espinal@covamanresa.cat www.casallluisespinal.cat
«La interioritat ha de formar part del conjunt del projecte educatiu»

48es Jornades de Qüestions Pastorals:
“ANY DE LA FE. CONFESSAR LA FE ÉS UN REPTE”
DIES 22 i 23 DE GENER DE 2013
Lloc: Facultat de Teologia de Catalunya (Barcelona)
Organitza el Centre Sacerdotal Rosselló, amb el suport d’AFEC, la Facultat de Teologia de
Catalunya i la Facultat de Filosofia (Universitat Ramon Llull).
------------EL PROGRAMA ÉS EL SEGÜENT:
** DIMARTS 22 DE GENER
11.15 h. Inauguració de les Jornades
Emm. i Rvdm. Sr. Cardenal Lluís Martínez Sistach
11.45 h. Importància d’una formació permanent per als nous evangelitzadors
Excm. i Rvdm. Mons. Octavio Ruiz Arenas, Arquebisbe emèrit de Villavicencio
(Colòmbia),Secretari del Pontifici Consell per a la Promoció de la Nova Evangelització
12.45 h. El primer anunci, peça clau de la nova evangelització
Prof. Dr. Xavier Morlans, Professor de la Facultat de Teologia de Catalunya, Consultor del
Pontifici Consell per a la Promoció de la Nova Evangelització
15.30 h. Taula rodona: Fe cristiana i cultura contemporània
Sr. Enric Juliana, Director adjunt, La Vanguardia (Barcelona)
Dr. Armand Puig, Degà de la Facultat de Teologia de Catalunya
Moderador: Dr. Josep-Ignasi Saranyana, Membre ordinari del Pontifici Comitè de Ciències
Històriques
** DIMECRES 23 DE GENER
11.15 h. L’Any de la fe a l’”era laica”
Prof. Dr. Massimo Introvigne, Sociòleg i Coordinador
de l’Observatori de la Llibertat Religiosa, Ministeri de
Relacions Exteriors italià
12.45 h. Cultura contemporània i sentit de la fe
Excm. i Mgfc. Sr. Dr. Lluís Romera, rector de la
Pontifícia Universitat de la Santa Creu (Roma)
15.30 h. Taula rodona: La meva trobada amb Déu: què canvia de la meva vida
Sra. Mercè Aroz, exdiputada i exsenadora de les Corts Generals
Sr. Etsuro Sotoo, escultor
Sr. Valentí Puig, escriptor
Sr. Arturo San Agustín, periodista
Moderador: Dr. Jaume Aymar, director de Ràdio Estel i de Catalunya Cristiana
--------------14

Lloc: Aula Magna de la Facultat de Teologia de Catalunya, c/ Diputació, 231 / 08007 Barcelona
[Organitza: Centre Sacerdotal Rosselló. C/ Rosselló, 192, pral. Tel. 93 323 39 20 / 606 757
994 .]
[Més informació: Dr. Albert Ribot , pvre ]

VI Jornades d’Ètica i Món contemporani
“ECONOMIA DEL DESIG, ECONOMIA DE LA NECESSITAT”
Organitzades pel Seminari de Doctrina i Acció Social de l’Església (SEDASE) del
Departament de Teologia Moral de la Facultat de Teologia
Dies: 11-12 febrer 2013 – De 19.00 a 21.30 h
Lloc: Aula Magna del Seminari Conciliar de Barcelona
Dilluns, 11 de febrer
EL BINOMI DESIG-NECESSITAT EN L’ECONOMIA DE MERCAT
Ponències:
“El benefici màxim i les escoles de negocis”
Dr. FRANCESC CABANA, President de l’Ateneu Barcelonès i economista
“De l'autonomia de les preferències a la teologia del consum”
Dr. ALFREDO PASTOR, Professor de l’IESE, Càtedra IESE - Banc de Sabadell d’Economies
Emergents
Taula Rodona i diàleg amb els ponents.
Dimarts, 12 de febrer
LA LÒGICA DE LA GRATUÏTAT I DEL DO EN
L’ECONOMIA DE COMUNIÓ
Ponències:
“L’economia del do en l’economia de mercat
segons la Doctrina social de l’Església”
S. E.R. Mons. MARIO TOSO, Arquebisbe Secretari
del Pontifici Consell Justícia i Pau, Roma
“La virtut de la prudència del supervisor per a
l'economia del bé comú”
Dr. GUILLEM LÓPEZ CASASNOVAS, Professor
d’Economia a la Universitat Pompeu Fabra
Taula Rodona i diàleg amb els ponents
Benet XVI, en l’encíclica Caritas in Veritate 36,
recorda que “l’economia i les finances, pel fet de
ser instruments, poden ser mal utilitzats quan qui
els gestiona té només referències egoistes.
D’aquesta manera, es pot arribar a transformar
mitjans de per si bons en perniciosos”.
La Facultat de Teologia de Catalunya, per mitjà del Seminari de Doctrina i Acció Social de
l’Església (SEDASE) del Departament de Teologia Moral, organitza els dies 11 i 12 de febrer
de 2013 una Jornada entorn del binomi Economia del desig, economia de la necessitat.
Amb aquestes sessions vol contribuir a l’anàlisi de l’activitat econòmica, en el marc de la
Doctrina Social de l’Església.
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“Les necessitats dels pobres han de tenir preferència sobre els desigs dels rics; els
drets dels treballadors, sobre l’increment dels beneficis; la defensa de l’ambient,
sobre l’expansió industrial incontrolada; una producció que respongui a exigències
socials, sobre una producció amb objectius militars.”
(Joan Pau II, Discurs als representants de les altres Esglésies o comunitats eclesials a
Toronto, 14 de setembre de 1984).
“La greu crisi econòmica i financera, que avui
travessa el món, troba el seu origen en múltiples
causes. Sobre la pluralitat i sobre el pes d’aquestes
causes persisteixen opinions diverses: alguns
subratllen, primer que res, els errors inherents a les
polítiques econòmiques i financeres; altres insisteixen
sobre les febleses estructurals de les institucions
polítiques, econòmiques i financeres; altres, en fi, les
atribueixen a dèficits de naturalesa ètica, presents en
tots els nivells, en el marc d’una economia mundial cada cop més dominada per
l’utilitarisme i el materialisme. En els diversos estadis de desenvolupament de la crisi
es troba sempre una combinació d’errors tècnics i de responsabilitats morals.”
(Nota del Pontifici Consell Justícia i Pau, “Per una reforma del sistema financer i monetari
internacional”, 2011).
INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS: fins el 10 de febrer de 2013.
Secretaria de la FTC: Diputació 231, 08007 Barcelona – Tel 93 453 49 25 –
congressos@teologia-catalunya.cat – www.teologia-catalunya.cat

Diploma d'especialització en Patrimoni cultural eclesiàstic (febrer 2013), organitzat per
la Facultat e Filosofia (URL), amb el suport de la Facultat de Teologia i d'altres institucions.

Servei de Documentació: Què espera el Senyor de nosaltres?

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

Consell Pontifici per a la Promoció de la Unitat dels Cristians i la
Comissió Fe i Constitució del Consell Mundial de les Esglésies
La Setmana de la Unitat: Què espera el Senyor de nosaltres? (Mi
6,6-8)
Any 2013
La versió de l’original anglès i adaptació al català és del Centre
Ecumènic de Catalunya
17 de gener de 2013

8

La Setmana de la Unitat
Què espera el Senyor de nosaltres? - (Mi 6,6-8)
Trobareu el text en el document annex a la tramesa de l’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
l’acompanyament humà i espiritual.

Finalitat
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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. “Entrevista al caputxí Joan Botam”
Full Dominical 2.0
El Full Dominical de l’Arquebisbat de Barcelona és la publicació periòdica més antiga de la
ciutat. Ara el Full s’adapta als nous temps i incorpora canvis en els continguts i en el disseny.
La publicació es pot consultar d’una manera innovadora perquè
incorpora codis QR i realitat augmentada. Signes dels Temps
emet un reportatge sobre el nou Full Dominical 2.0.
Altres temes:
- Entrevista al caputxí Joan Botam, exprovincial dels
Caputxins de Catalunya i pioner de l’ecumenisme i el diàleg
interreligiós.
- Presentació del servei Evangeli.net que ofereix comentaris de l’evangeli a través d’Internet.
- “Patrimoni”, recorregut pel patrimoni arquitectònic religiós de Catalunya.
- “Idees”, recull d'actes, activitats i novetats editorials.
Data: diumenge 20 de gener de 2013
Horari d'emissió: TV3, diumenge, a les 10.10
www.tv3.cat/signesdelstemps
www.facebook.com/signesdelstemps

La Gna. Teresa Forcades ja té web propi
La germana Teresa Forcades ja té web oficial. Forcades, una de les
monges més mediàtiques del panorama català, ha fet pública
aquesta nova eina perquè els seus lectors puguin veure diverses
informacions sobre ella i la seva comunitat.
Entre els temes que recentment s'ha pronunciat Forcades es troba el
del virus del papil·loma humà. Forcades demana que "es retiri
immediatament la vacuna del papil·loma humà del calendari de
vacunacions infantils al nostre país i es demanin responsabilitats a
les autoritats sanitàries, a les companyies farmacèutiques i els
metges que correspongui".
Un altre tema d'actualitat, segons informa Religión Confidencial, sobre el qual ha reflexionat
Teresa Forcades, és la situació de Veneçuela arran de la malaltia d'Hugo Chávez. Forcades
ha dedicat unes paraules al poble veneçolà.
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Al web es publiquen els tallers i cursos que es fan al Monestir de Sant Benet de Montserrat,
en concret, es parla de quatre cursos: Tècnica d'Alliberament Emocional, Trinitat I i II i
Medicalització. En un altre apartat es troben articles escrits per ella i les referències dels
seus llibres. També es pot trobar en aquesta pàgina un recull de
vídeos i entrevistes que han fet a la monja benedictina.
Finalment, hi ha un apartat personal on Teresa Forcades penja la
seva agenda, el seu currículum i també un correu electrònic de
contacte. No obstant això, pel que fa al contacte amb ella diu: "Et
demano d'entrada disculpes si el teu desig és comunicar-te amb mi i
després d'omplir i enviar el missatge de 'contacte' t'arriba un correu
que diu 'bústia plena', si això passa, pensa que no és mala voluntat
sinó que realment no dono a l'abast per respondre tots els correus".
Més informació: http://teresaforcades.wordpress.com/

L’acompanyament en la Pastoral Juvenil Vocacional

II Encuentro de Delegados/as de PJV, dirigido a los/as Delegados/as de Pastoral Juvenil
Vocacional y Agentes de Pastoral de CONFERs Regionales y Diocesanas.
Organizado desde el Área de Pastoral Juvenil Vocacional, para el día 23 de febrero de 2013.
SEDE CONFER
C/ Núñez de Ba lboa, 115 BIS. 28006 Madrid
9.30 Acogida y Oración.
10.00 Ponencia: Formar para acompañar
Ponente: Pedro Sánchez de León. Marista
11.15 Descanso
11.45 Dinámicas de trabajo a partir de la ponencia
16.00 Distintas experiencias de acompañamiento:
►Marianistas
►Personalización. Escuela de Javier Garrido
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►Escolapios
►Monte Carmelo
►Salesianos. Carlos Rey
18.00 Descanso.
18.30 Evaluación y Eucaristía

En temps difícils, alerta amb els factors de fragilitat de les nostres escoles
Fundació de l’Escola Cristiana de Catalunya - 14.01.2013 453
En temps difícils, alerta amb els factors de fragilitat de les nostres escoles
Darrerament hem insistit en la
persistència del context de dificultat
econòmica en què ens trobem i de
l’agreujant que, per a algunes escoles,
pot suposar la disminució demogràfica
que hem notat enguany a P3 i que
també es preveu perllongada.
Aquesta
insistència
no
pretén
desanimar ningú, sinó alertar per mirar
de trobar-hi solucions. En aquest
entorn és molt important la reflexió de
les institucions titulars a mitjà i llarg
termini, ja que les solucions a curt
termini poden resultar enganyoses. No
sempre qui dia passa any empeny.
Aquesta reflexió és especialment urgent davant la situació d’escoles que potser estan
funcionat molt bé i amb alumnat suficient a primera vista, però que poden acumular factors
de fragilitat que la facin especialment vulnerable.
En aquests moments excepcionals que vivim, poden ser factors de fragilitat dels centres
docents, en diversos graus, els següents:
Oferir una sola línia dels ensenyaments que s’hi imparteixen.
Dependre d’una persona jurídica que només és titular d’un únic centre i no formar part
d’una xarxa integrada de gestió.
Atendre alumnat de baix nivell socioeconòmic o percentatges molts elevats d’alumnat
amb necessitats educatives específiques.
Estar ubicats en un municipi o zona d’escolarització amb baixa natalitat o regressió
demogràfica.
Mantenir alguna unitat amb pèrdua de concert a càrrec parcialment o total de la
titularitat i/o no disposar de totes les unitats concertades en cada nivell educatiu (estructura
cíclica o línies incompletes).
Arrossegar dificultats econòmiques de temps: desequilibri en el balanç de situació,
pèrdues sostingudes, nivells d’endeutament, morositat...
Dèficits greus de manteniment de l’edifici i d’equipament del centre.
Per a aquells centres que acumulen diversos o un gran nombre d’aquests factors, és urgent
fer un projecte de futur. La continuïtat passaria necessàriament per una reconversió a fons:
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atendre nous públics, noves ofertes formatives... Si aquesta reconversió no és possible, cal
afrontar l’alternativa que passa per cercar noves possibilitats al centre, ni que sigui amb una
nova titularitat, bé fusionant-lo, bé traspassant-lo, salvant sempre la continuïtat com a centre
del col·lectiu de l’escola cristiana.
La continuïtat ben planificada sempre suposarà menys costos econòmics per a la titularitat i
menys costos socials per als treballadors. No prendre decisions o fer-ho massa tard no serà
bo per a ningú.
Jornades de pastoral educativa
En ple Any de la Fe, us fem una crida especial a participar en les jornades de pastoral
educativa de l’Escola Cristiana de Catalunya, que enguany assoleixen la 6a edició.
Les jornades, previstes per als propers 8 i 9 de febrer al Seminari Conciliar de Barcelona,
aprofundiran en la dimensió evangelitzadora de l’escola cristiana, però amb un marcat sentit
pràctic tant en les ponències com en els tallers i altres activitats que en completen el
programa.

Els salesians en el barri amb més desnonaments
(Salesians - Dc, 16/01/2013) El barri
de Ciutat Meridiana de Barcelona és
un dels exemples més clars
d’urbanisme predemocràtic. Està
situat sobre el pendent de la serra
de Collserola i té més escales que
carrers. Ha estat sempre un barri
d’acollida
d’immigrants i
en
aquests moments té el trist rècord
de ser el barri amb més
desnonaments de tot Espanya.
En aquest reportatge de BTV, en el
qual s'entrevista diferents veïns del
barri, apareix com un dels protagonistes principals el salesià, José Antonio Iguácel, que ha
passat nou anys al capdavant de la Parròquia Sant Bernat de Claravall, amb un tarannà
d'obertrura al barri i d'acollida i entrega a la seva diversitat i a les necessitats dels seus
habitants.
http://www.catalunyareligio.cat/ca/articles/34871

Any Claver:
"Redescobrir la sensibilitat de Jesús per totes les esclavituds d’avui"
(Jesuïtes - Dc, 16/01/2013) El diumenge 13 de gener es va celebrar a l'Església de Santa
Maria de Verdú l'Eucaristia d'inici de l'Any de Sant Pere Claver. Amb aquesta celebració es
dóna sortida a la commemoració del 125è aniversari de la canonització d'aquest sant jesuïta
català, que va néixer precisament a la localitat de Verdú. El bisbat de Solsona, juntament
amb la Companyia de Jesús i l'Ajuntament de Verdú, promouen aquesta iniciativa, que ha de
permetre donar a conèixer la figura de Pere Claver, jesuïta, pioner en la defensa dels drets
humans, que dedicà la seva vida a ajudar els esclaus negres que eren portats a Amèrica
durant el segle XVII.
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L'Eucaristia va estar presidida pel Provincial dels Jesuïtes de Catalunya, el pare Lluís
Magriñà, i concelebrada pel bisbe de Solsona, Xavier Novell, i el rector de la parròquia de
Santa Maria de Verdú, mossèn Ramon Roca, juntament amb altres sacerdots jesuïtes.
Assistí a la celebració l'alcalde de Verdú, Josep Riera.
En la seva homilia, el pare Magriñà
s’apropà a la figura del sant destacant
que el seu missatge continua sent
actual avui, ja que “ens segueix
recordant que la utopia de
l’Evangeli no només pot fer canviar
la vida d’una persona i donar sentit
a una vida, sinó que també pot
transformar el nostre món amb una
silenciosa però profunda eficàcia,
que no és l’eficàcia del poder
humà, ni de la propaganda, ni de la
ciència”. Per això, el Provincial dels
jesuïtes considera que la celebració de l'Any de Sant Pere Claver no és una mirada passada,
sinó una invitació a “redescobrir les nostres pròpies arrels i, en conseqüència, la
sensibilitat de Jesús per totes les esclavituds d’avui”.
Per la seva banda, el Rector de la Parròquia recordà que “som cridats a caminar tots
junts, guiats per Sant Pere Claver” i el bisbe de Solsona animà el poble de Verdú a seguir
el testimoniatge del Sant: “En aquest Any de Sant Pere Claver, els verdunins i les
verdunines heu de ser missioners, com el vostre sant patró, en el marc del Pla
Pastoral Diocesà”.

Cristianisme i Justícia reflexiona sobre la crisi d’Europa
El centre d’estudis inicia dijous vinent el Seminari “La crisi d’Europa i Europa davant
la crisi”
La situació de la Unió Europea en el moment actual és una de les línies de treball i reflexió
que està portant a terme durant aquest curs el centre d’estudis Cristianisme i Justícia.
L’equip del centre està treballant internament aquesta qüestió a través del seu Seminari
Social i a partir de la setmana vinent s’oferirà també un Seminari obert a tothom sobre el
present i futur d’Europa.
La preocupació per aquest tema respon a la voluntat d’entendre les conseqüències socials,
polítiques i econòmiques de la crisi, així com veure els diferents horitzons i alternatives que
es plantegen. Els punts principals de reflexió són:

els motius de la crisi actual del projecte europeu, analitzats des d’una perspectiva
històrica, social i política.

els defectes de la construcció econòmica de l’euro i les deficiències en matèria de
regulacions bancàries i/o fiscals que fan que es generin disfuncions o desigualtats en el si de
la Unió,

com la Unió Europea, impulsora d’un model d’Estat del Benestar, es troba ara amb
dilemes i contradiccions grans: austeritat imposada enfront creixement econòmic o
enfortiment de les institucions enfront pèrdua de sobirania dels estats.
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El fruit d’aquesta reflexió ens permetrà oferir propostes per reconstruir i enfortir el projecte
europeu en termes socials i de solidaritat.
Per a portar a terme aquest treball, el centre
ha comptat amb l’aportació de persones
expertes en la temàtica d’Europa, com el
periodista Rafael Poch, historiador i actual
corresponsal a Berlín de La Vanguardia.
Per a totes les persones interessades en
aquesta qüestió, el centre oferirà a partir de
dijous vinent, 24 de gener, un seminari obert
a tothom, en el que participaran els membres
de Cristianisme i Justícia Luis Sols, Óscar
Mateos i Toni Comín. Es realitzarà durant
tres dijous: 24, 31 de gener i 7 de febrer, de
19:30h a 21:00h a la seu de CJ, al carrer
Roger de Llúria 13 de Barcelona.
Per a més informació i inscripcions, cal
adreçar-se al telèfon 93 317 23 38.
Enllaços d’informació complementària:
 Vídeo-reflexió: Una lectura de la crisi d’Europa, amb Rafael Poch
 Ens han robat el projecte europeu (Publicat al bloc de CJ)
 La crisi del projecte europeu, alguns apunts de Rafael Poch (Publicat al bloc de CJ)
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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
Matinal de formació i estudi: acompanyament de religioses i religiosos grans
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