
    
 

 

Creure en la caritat suscita caritat 
«Hem conegut l’amor que Déu ens té i hi hem cregut» 
(1Jn 4,16) 

Benvolguts germans i germanes, 

La celebració de la Quaresma, en el marc de l’Any de la fe, ens 
ofereix una ocasió preciosa per a meditar sobre la relació entre 
fe i caritat: entre creure en Déu, el Déu de Jesucrist, i l’amor, 
que és fruit de l’acció de l’Esperit Sant i ens guia per un camí 
d’entrega a Déu i als altres. 

1. La fe com a resposta a l’amor de Déu 

En la meva primera encíclica vaig exposar ja alguns elements per a comprendre el vincle 
estret que hi ha entre aquestes dues virtuts teologals, la fe i la caritat. Partint de l’afirmació 
fonamental de l’apòstol Joan: «Hem conegut l’amor que Déu ens té i hi hem cregut» (1Jn 
4,16), recordava que «no es comença a ser cristià per una decisió ètica o per una gran idea, 
sinó per l’encontre amb un esdeveniment, amb una Persona, que dóna un nou horitzó a la 
vida i, amb això, una orientació decisiva […]. I ja que és Déu qui ens ha estimat primer (cf. 

1Jn 4,10), ara l’amor ja no és 
sols un “manament”, sinó la 
resposta al do de l’amor, amb el 
qual Déu ve al nostre encontre» 
(Deus caritas est, 1). La fe 
constitueix l’adhesió personal —
que inclou totes les nostres 
facultats— a la revelació de 
l’amor gratuït i «apassionat» 
que Déu té per nosaltres i que 
es manifesta plenament en 
Jesucrist. L’encontre amb Déu 
Amor no sols comprèn el cor, 
sinó també l’entesa: «El 
reconeixement del Déu viu és 
una via cap a l’amor, i el sí de la 
nostra voluntat a la seva 
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comprèn enteniment, voluntat i sentiment en l’acte únic de l’amor. Això no obstant, aquest és 
un procés que sempre està en camí: l’amor mai no es dóna per «conclòs» i completat» 
(ibidem, 17). D’aquí deriva per a tots els cristians i, en particular, per als «agents de la 
caritat», la necessitat de la fe, de l’«encontre amb Déu en Crist que susciti en ells l’amor i 
obri el seu esperit a l’altre, de manera que, per a ells, l’amor al proïsme ja no sigui un 
manament imposat des de fora, sinó una conseqüència que es desprèn de la seva fe, la qual 
actua per la caritat» (ib., 31a). El cristià és una persona conquerida per l’amor de Crist i 
moguda per aquest amor —«Caritas Christi urget nos» (2Co 5,14)—, està oberta de manera 
profunda i concreta a l’amor al proïsme (cf. ib., 33). Aquesta actitud neix sobretot de la 
consciència que el Senyor ens estima, ens perdona, fins i tot ens serveix, s’inclina a rentar 
els peus dels Apòstols i s’entrega ell mateix a la creu per atraure la humanitat a l’amor de 
Déu. 

«La fe ens mostra Déu que ens ha donat el seu Fill i així suscita en nosaltres la certesa 
ferma que realment és veritat que Déu és amor […]. La fe, que fa prendre consciència de 
l’amor de Déu revelat en el cor traspassat de Jesús a la creu, suscita l’amor. L’amor és una 
llum —en el fons l’única— que il·lumina constantment un món fosc i ens dóna la força per a 

viure i actuar» (ib., 39). Tot això 
ens porta a comprendre que 
l’actitud característica principal 
dels cristians és precisament 
«l’amor fonamentat en la fe i 
plasmat per ella» (ib., 7). 

2. La caritat com a vida en la 
fe 

Tota la vida cristiana consisteix 
a respondre a l’amor de Déu. 
La primera resposta és 
precisament la fe, acollir plens 
d’estupor i de gratitud una 
iniciativa divina inaudita que 
ens precedeix i ens reclama. I 
el «sí» de la fe marca el 

començament d’una història lluminosa d’amistat amb el Senyor, que omple tota la nostra 
existència i li dóna sentit ple. Això no obstant, Déu no s’acontenta a atraure’ns cap a ell, a 
transformar-nos d’una manera tan profunda que puguem dir amb sant Pau: «Ja no sóc jo qui 
visc; és Crist qui viu en mi» (Ga 2,20). 

Quan deixem espai a l’amor de Déu, ens fa semblants a ell, partícips de la seva mateixa 
caritat. Obrir-nos al seu amor significa deixar que ell visqui en nosaltres i ens porti a estimar 
amb ell, en ell i com ell; només llavors la nostra fe arriba veritablement «a actuar per la 
caritat» (Ga 5,6) i ell habita en nosaltres (cf. 1Jn 4,12). 

La fe és conèixer la veritat i adherir-s’hi (cf. 1Tm 2,4); la caritat és «caminar» en la veritat (cf. 
Ef 4,15). Amb la fe s’entra en l’amistat amb el Senyor; amb la caritat es viu i es conrea 
aquesta amistat (cf. Jn 15,14s). La fe ens fa acollir el manament del Senyor i Mestre; la 
caritat ens dóna l’alegria de posar-lo en pràctica (cf. Jn 13,13-17). En la fe som engendrats 
com a fills de Déu (cf. Jn 1,12s); la caritat ens fa perseverar concretament en aquest vincle 
diví i donar el fruit de l’Esperit Sant (cf. Ga 5,22). La fe ens porta a reconèixer els dons que el 
Déu bo i generós ens encomana; la caritat fa que fructifiquin (cf. Mt 25,14-30). 
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3. El llaç indissoluble entre fe i caritat 

A la llum de tot el que hem dit, resulta clar que mai no podem separar, o fins i tot oposar, fe i 
caritat. Aquestes dues virtuts teologals estan íntimament unides, per la qual cosa és erroni 
veure en elles un contrast o una «dialèctica». Per una part, en efecte, representa una 
limitació l’actitud de qui fa forta insistència en la prioritat i el caràcter decisiu de la fe, 
subestimant i gairebé menyspreant les obres concretes de caritat i reduint-les a un 
humanitarisme genèric. Per una altra, però, també és limitat sostenir una supremacia 
exagerada de la caritat i de la seva laboriositat, pensant que les obres puguin substituir la fe. 
Per a una vida espiritual sana cal defugir tant el fideisme com l’activisme moralista. 

L’existència cristiana consisteix a pujar continuadament a la muntanya de l’encontre amb 
Déu per a tornar a baixar després, portant l’amor i la força que en deriven, a fi de servir els 
nostres germans i germanes amb el mateix amor de Déu. En la Sagrada Escriptura veiem 
que el zel dels Apòstols en l’anunci de 
l’evangeli que suscita la fe està 
estretament vinculat a la sol·licitud 
caritativa respecte al servei dels pobres 
(cf. Ac 6,1-4). A l’Església, 
contemplació i acció, simbolitzades 
d’alguna manera per les figures 
evangèliques de les germanes Marta i 
Maria, han de coexistir i integrar-se (cf. 
Lc 10,38-42). La prioritat correspon 
sempre a la relació amb Déu i el 
compartir evangèlic vertader ha d’estar 
arrelat en la fe (cf. audiència general de 
25 d’abril de 2012). A vegades, de fet, 
es té la tendència a reduir el terme 
caritat a la solidaritat o a la simple 
ajuda humanitària. En canvi, és 
important recordar que l’obra de caritat 
més gran és precisament 
l’evangelització, és a dir, el «servei de 
la Paraula». Cap acció no és més benèfica i, per tant, més caritativa envers el proïsme que 
partir el pa de la paraula de Déu, fer-lo partícip de la Bona Nova de l’evangeli, introduir-lo en 
la relació amb Déu: l’evangelització és la promoció més alta i integral de la persona humana. 
Com escriu el servent de Déu papa Pau VI a l’encíclica Populorum progressio, és l’anunci de 
Crist el factor de desenvolupament primer i principal (cf. n. 16). La veritat originària de l’amor 
de Déu per nosaltres, viscuda i anunciada, obre la nostra existència a acceptar aquest amor 
fent possible el desenvolupament integral de la humanitat i de cada home (cf. Caritas in 
veritate, 8). 

En definitiva, tot parteix de l’amor i tendeix a l’amor. Coneixem l’amor gratuït de Déu 
mitjançant l’anunci de l’evangeli. Si l’acollim amb fe, rebem el primer contacte —
indispensable— amb allò diví, capaç de fer-nos «enamorar de l’Amor», per a després viure i 
créixer en aquest Amor i comunicar-lo amb alegria als altres. 

Pel que fa a la relació entre fe i obres de caritat, unes paraules de la Carta de Sant Pau als 
cristians d’Efes resum potser molt bé la seva correlació: «És per la gràcia que heu estat 
salvats per mitjà de la fe! I això no ve de vosaltres: és un do de Déu. No és fruit de les obres, 
perquè ningú no pugui gloriar-se’n. Som obra seva: Déu ens ha creat en Jesucrist, i ens ha 
destinat a realitzar les bones obres que ell mateix havia preparat perquè visquéssim 
practicant-les» (2,8-10). Aquí es percep que tota la iniciativa salvadora ve de Déu, de la seva 
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gràcia, del seu perdó acollit en la fe; però aquesta iniciativa, lluny de limitar la nostra llibertat i 
la nostra responsabilitat, més aviat fa que siguin autèntiques i les orienta cap a les obres de 
caritat, que no són principalment fruit de l’esforç humà, del qual gloriejar-se, sinó que neixen 
de la fe, brollen de la gràcia que Déu concedeix abundantment. Una fe sense obres és com 
un arbre sense fruits: aquestes dues virtuts es necessiten recíprocament. La Quaresma, amb 
les tradicionals indicacions per a la vida cristiana, ens invita precisament a alimentar la fe a 
través d’una escolta més atenta i prolongada de la Paraula de Déu i la participació en els 
sagraments i, al mateix temps, a créixer en la caritat, en l’amor a Déu i al proïsme, també a 
través de les indicacions concretes del dejuni, de la penitència i de l’almoina. 

4. Prioritat de la fe, primacia de la caritat 

Com tots els dons de Déu, fe i caritat s’atribueixen a l’acció de l’únic Esperit Sant (cf. 1Co 
13), aquest Esperit que crida en nosaltres «Abbà, Pare! (Ga 4,6), i que ens fa dir: «Jesús és 
el Senyor!» (1Co 12,3) i «Marana ta!» (1Co 16,22; Ap 22,20). 

La fe, do i resposta, ens fa conèixer la veritat de 
Crist com a Amor encarnat i crucificat, adhesió 
plena i perfecta a la voluntat del Pare i 
misericòrdia divina infinita amb el proïsme; la fe 
grava en el cor i la ment la ferma convicció que 
precisament aquest Amor és l’única realitat que 
venç el mal i la mort. La fe ens invita a mirar cap al 
futur amb la virtut de l’esperança, esperant 
confiadament que la victòria de l’amor de Crist 
arribi a la seva plenitud. Per part seva, la caritat 
ens fa entrar en l’amor de Déu que es manifesta 
en Crist, ens fa adherir de manera personal i 
existencial a l’entrega total i sense reserves de 
Jesús al Pare i als seus germans. Infonent en 
nosaltres la caritat, l’Esperit Sant ens fa partícips 
de l’abnegació pròpia de Jesús: filial amb Déu i 
fraternal amb tot home (cf. Rm 5,5). 

La relació entre aquestes dues virtuts és anàloga 
a la que existeix entre dos sagraments 
fonamentals de l’Església: el baptisme i 
l’eucaristia. El baptisme (sacramentum fidei) 
precedeix l’eucaristia (sacramentum caritatis), 
però està orientat a ella, que constitueix la plenitud 

del camí cristià. Anàlogament, la fe precedeix la caritat, però es revela genuïna només si 
culmina en ella. Tot parteix de l’acceptació humil de la fe («saber que Déu ens estima»), 
però ha d’arribar a la veritat de la caritat («saber estimar Déu i el proïsme»), que roman per 
sempre, com a compliment de totes les virtuts (cf. 1Co 13,13). 

Estimats germans i germanes, en aquest temps de Quaresma, durant el qual ens preparem 
per a celebrar l’esdeveniment de la creu i la resurrecció, mitjançant el qual l’amor de Déu va 
redimir el món i va il·luminar la història, us desitjo a tots que visqueu aquest temps preciós 
revifant la fe en Jesucrist, per entrar en el seu mateix torrent d’amor pel Pare i per cada 
germà i germana que trobem en la nostra vida. Per això, elevo la meva pregària a Déu, 
alhora que invoco sobre cadascun de vosaltres i sobre cada comunitat la benedicció del 
Senyor. 

Vaticà, 15 d’octubre de 2012 
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El Carnestoltes (carnes tollendas) es defineix en els seus orígens d’acord amb la 
Quaresma. Abans d’un període llarg de dejuni i d’abstinència de carn, els dies anteriors es 
festegen per gaudir de tot allò que els rigors quaresmals privaran els fidels. Es tracta d’una 
pràctica multisecular. Amb tot, el Carnestoltes actual té molt de consumista i poc de 
transgressor. Per trencar una 
norma s’hi hauria de creure i en 
moltes persones no és el cas. 
Tampoc no se’n respecten les 
dates, perquè els concursos de 
disfresses s’endinsen en la 
Quaresma sense cap problema. 
Els límits es difuminen. En la 
nostra societat, el dejuni i 
l’abstinència per motius religiosos 
es desdibuixen a marxes 
forçades, excepte als cercles de 
l’islam. A mesura que s’oblida el 
significat de la Quaresma, pren 
més relleu social la notícia del 
ramadà. No obstant això, els que promouen dietes especials i conductes per mantenir la 
línia, així com aquelles que impulsen criteris estètics, canten meravelles del dejuni. Per la 
seva banda, els vegetarians proposen l’abstinència de carn. 

Lluc recull aquest mandat: «Cal predicar en nom d’ell a tots els pobles la conversió i el 
perdó dels pecats, començant per Jerusalem» (24,47), Aquestes propostes són més 
pregones que el dejuni i l’abstinència, perquè conviden a una transformació profunda. Per 
exemple, les paraules de Jesús «No podeu servir alhora Déu i el diner» (Lc 16,13) ens 
conviden a una conversió radical en relació amb l’economia. L’amor al diner provoca 
sofriments incomptables, especialment en les víctimes. N’hi ha prou d’obrir les pàgines dels 
diaris, veure el telenotícies o fer una passejada per les xarxes socials per adonar-se de la 
necessitat del canvi. 

El perdó dels pecats, que en això consisteix la salvació, resulta una tasca més complexa 
per a la mentalitat actual. El perdó no té gaire bona premsa. Poques pel·lícules l’enalteixen 
enfront de moltes altres que exalten la venjança. El pecat com a concepte ha perdut vigència 
social i és considerat una realitat passada de moda, poc comprensible, i un recurs obsolet de 
la moral. Els grecs, per indicar el pecat, utilitzaven l’expressió hamartia, que significa: «No 
encertar el blanc.» Si el nostre objectiu és Déu, errar en la diana significa perdre el nostre 

sentit humà i deixar de fer el bé. A partir d’aquí, la nostra vida 
personal perd consistència, les relacions socials es tornen 
conflictives, les guerres guanyen adeptes. El perdó dels 
pecats implica prendre consciència de la nostra conducta, no 
quedar-nos ancorats en el mal i emprendre un camí de 
superació i d’amor. Aquests objectius, sense humilitat, són 
inabastables. 

Una altra cosa: cal començar per Jerusalem, és a dir, per 
les majors instàncies de qualsevol tipus de poder, que són 
les més necessitades de conversió. 

 
Lluís Serra Llansana 

Entre el Carnestoltes i la Quaresma 
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El papa celebra misa en San Pedro en la XVII Jornada Mundial de la Vida Consagrada. 

En la sociedad de la eficiencia defender a los débiles es evangelio de contradicción 

Ciudad del Vaticano, 03 de febrero de 2013 (Zenit.org). Redacción |  

Con motivo de la XVII Jornada Mundial de la Vida Consagrada, Benedicto XVI celebró en la 
víspera ayer sábado una misa en la basílica de San Pedro en el Vaticano, en la que invitó a 

los religiosos y consagrados a acrecentar su fe, y a vigilar 
delante de la tentación de “los profetas de desventuras que 
proclaman el final de la vida consagrada en la Iglesia de 
nuestros días, o que no tiene sentido” particularmente e este 
Año de la Fe. 

Y exhortó: “Revístanse de Jesucristo y vistan las armas de la 
luz, como exhora San Pablo, estando despiertos y 
vigilantes”. 

El papa les hizo tres invitaciones a los presentes. La 
primera, “alimentar una fe en grado de iluminar vuestra 
vocación” y para ello recordar “el primer amor con el 
que el Señor Jesúcristo inflamó vuestro corazón”. Esto 
en el silencio, “para despertar la alegría de compartir la vida, 
decisiones, obediencia de fe, beatitud de los pobres y la 
radicalidad del amor”. 

En segundo lugar invitó a saber reconocer la debilidad. 
En un tiempo en el que "la dureza y el peso de la cruz se 

hacen sentir, no duden -dijo- que la kenosi de Cristo es ya victoria pascual". 

Particularmente "en la sociedad de la eficiencia y del éxito" la vida de los consagrados 
“marcada por la debilidad de los pequeños” se vuelve un evangelio, signo de contradicción. 

Y tercero, a renovar la fe “en la búsqueda de un rostro”, para que sea “el criterio 
fundamental que orienta vuestro camino, sea en los pequeños pasos cotidianos que en las 
decisiones más importantes”. 

El santo padre concluyó recordando que la vida consagrada “pasa necesariamente a través 
de la participación de la Cruz de Cristo”. Que lo fue para María Santísima, de cuyo corazón 
herido “partía la luz de Dios” que evangeliza a la gente. 

(03 de febrero de 2013) © Innovative Media Inc. 

 

 
Tots els membres de la Vida Consagrada van renovar la seva consagració davant del 

Pastor Diocesà 

En la festivitat de la Presentació del Senyor, dissabte 2 de febrer, el Sr. Cardenal 
Arquebisbe presidí l’Eucaristia de la celebració de la Jornada Mundial de la Vida 
Consagrada a l’arxidiòcesi de Barcelona. L’acompanyaven el Delegat Episcopal de la Vida 
Consagrada Mn. Francesc Prieto, el President de la Unió de Religiosos de Catalunya 
(URC) P. Màxim Muñoz i un nombrós grup de preveres religiosos. 

Jornada de la Vida Consagrada a la catedral de Barcelona 

Rechazar a los profetas de desventuras 
que niegan el sentido de la vida religiosa 

http://www.zenit.org/
http://www.zenit.org/es/authors/redaccion


7 

 

La celebració d’enguany, emmarcada en l’Any de la Fe, accentua el ser de la Vida 
Consagrada com a “Signe viu de la presència de Crist Ressuscitat en el Món”. 

 El Sr. Cardenal beneí les candeles que els 
concelebrants, religiosos i religioses, 
persones d’altres formes de vida 
consagrada i laics portaven enceses, 
símbol de Jesús, llum del món. Això és un 
símbol del reflex de la llum del Senyor en 
la vida dels cristians i en particular dels 
que, moguts per la fe i l’amor, s’han 
consagrat al Senyor. 

Abans de les lectures, el President de 
l’URC va presentar la Jornada i l’Evangeli 
va ser proclamat pel Delegat Episcopal de 
la Vida Consagrada. Cants, lectures, 
pregàries i ofrenes van comptar amb la 

participació de diferents membres de la Vida Consagrada. 

El Sr. Cardenal, en la seva homilia, recordà les paraules del papa Benet XVI, en la carta 
apostòlica sobre l’Any de la Fe que estem celebrant, posant de relleu que escriu unes 
paraules que són vàlides per a tots els cristians, però d’una manera especial per als 
religiosos i les religioses: “El que el món necessita avui d’una manera especial és el 
testimoniatge creïble dels qui, il.luminats  en la ment i en el cor per la Paraula del Senyor, 
són capaços d’obrir el cor i la ment de molts al desig de Déu i de la vida vertadera, aquella 
que no té fi”. 

Tots els membres de la Vida Consagrada van renovar la seva consagració davant del Pastor 
Diocesà i al final de la celebració, consagrats i tot el poble fidel, amb una pregària conjunta, 
van agrair el do de la fe i demanaren noves vocacions. 

En acabar aquesta joiosa celebració, es va invocar a Santa Maria, la Consagrada per 
excel·lència, amb el cant del Virolai. 

 

 

 Benvolgut Sr. Cardenal, Benvolgut Mn. 
Francesc Prieto, Delegat diocesà per a la Vida 
Consagrada, benvolguts preveres, benvolguts 
germans i germanes amb qui compartim la 
vocació de la vida consagrada i els qui ens 
acompanyeu aquest matí des dels altres 
carismes i estats de vida. Un any més tenim 
l’oportunitat com a Església, i més concretament 
com a església diocesana de Barcelona, de 
celebrar el do que representa la vida 
consagrada per a L’Església. Ho fem a pocs 
mesos del 50è aniversari de la inauguració del 
Concili Vaticà II, que va situar aquesta forma de 
vida en el conjunt del Poble de Déu i va dir d’ella que és “un do de Déu, que l’Església ha 
rebut del seu Senyor i conserva sempre per la seva gràcia” (LG 43) i que “pertany 
indiscutiblement a la seva vida i santedat” (LG 44). 

P. Màxim Muñoz, president de l’URC, a l’inici de la celebració a la Catedral 
de Barcelona, presidida per Mons. Lluís Martínez Sistach 

http://www.arqbcn.org/agmosfera/webs/agt_object.php?wid=33&type=file&id=3464
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També celebrem aquesta Jornada en l’Any que el Papa Benet XVI ha proclamat com a “Any 
de la Fe”. En la seva Carta Apostòlica Porta fidei ens ha ofert un preciós estímul a viure’l 
com una gran oportunitat de renovació de la nostra fe. Per a tots, però sobretot per als qui el 
Senyor ha cridat a la vida consagrada, la fe és una experiència determinant, decisiva, sense 
la qual no tindria cap sentit la vida evangèlica que hem abraçat. En el paràgraf d’aquesta 
Carta dedicat a la vida consagrada el Papa diu: “Per la fe, homes i dones han consagrat la 
seva vida a Crist, deixant-ho tot per a viure en la senzillesa evangèlica l’obediència, la 
pobresa i la castedat, signes concrets de l’espera del Senyor que ja arriba” (PF, 13). Ho 
podem complementar amb la petició que ens fa la proposició 50 del Sínode dedicat a la 
Nova Evangelització: “En aquest moment de la nova evangelització, el Sínode demana a tots 
els homes i dones religiosos i membres d’instituts seculars que visquin la seva identitat de 

persones consagrades radicalment i amb 
alegria. El testimoniatge d’una vida que 
manifesta la primacia de Déu i que, 
mitjançant la vida en comú, expressa la força 
humanitzadora de l’Evangeli és un poderós 
anunci del Regne de Déu”. 

 L’església i la humanitat necessiten, doncs, 
que els qui hem abraçat la vida consagrada 
visquem i donem testimoni d’una fe senzilla, 
viva, encomanadissa, ben activa en la caritat. 
És així com podem fer realitat el lema 
d’aquesta jornada “ser signes vius del Crist 
Ressuscitat en el món” i podrem també 
respondre a l’altra crida que ens fa el Sínode: 

“estar plenament disponibles per anar a les fronteres geogràfiques, socials i culturals de la 
evangelització” i “avançar cap al nou areòpag de la missió”. 

En aquesta festa de la presentació del Senyor, els qui hem abraçat la vida consagrada, 
certament sense cap mèrit nostre, volem renovar davant l’Església l’oferiment total de les 
nostres vides, sentint-nos ben units a Maria en dir: “Sóc la serventa del Senyor, que es 
compleixin en mi les teves paraules” i a Jesús que, en entrar en la nostra humanitat, digué al 
Pare: “Sóc aquí per complir la teva voluntat”. Ho fem sentint-nos ben units a les altres formes 
de vida i als altres carismes i ministeris que l’Esperit suscita en l’únic cos de Crist que és 
l’Església, amb la consciència clara que tots ens necessitem i som cridats a col·laborar en bé 
del mateix cos i de la seva missió evangelitzadora. 
Visquem, doncs, aquesta Jornada Mundial de la Vida Consagrada i aquesta eucaristia amb 
molta joia per la vocació rebuda i amb el desig profund de respondre a les crides que el 
Senyor ens fa avui. 

P. Màxim Muñoz Duran, cmf 
President de l’URC 

 

 

 
 És un goig presidir aquesta Eucaristia amb motiu de la Jornada per a la Vida Consagrada 
amb la participació de consagrades i consagrats de l’arxidiòcesi de Barcelona. És un motiu 
de joia per a tots poder-nos reunir en aquesta festa de la presentació de Jesús al Temple, 
per agrair a Déu el do preuat de la vocació religiosa que heu rebut del seu amor 
misericordiós. La festa que celebrem encaixa plenament amb la vostra presentació a 
l’Església i la vostra dedicació a Déu. Jesús fou lliurat al Pare en el Temple. Jesús va venir a 
fer la voluntat del Pare. Així com la vida de Jesús, amb la seva obediència i la seva entrega 

Homilia del Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Martínez 
Sistach 
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al Pare, és paràbola viva del “Déu amb nosaltres”, també el lliurament de les persones 
consagrades a Déu i lliurades als germans es converteixin en signe eloqüent de la presència 
del Regne de Déu per al món d’avui. La vostra manera de viure i de treballar manifesta la 
vostra plena pertinença a l’únic Senyor. El vostre abandó confiat i total en les mans de 
Jesucrist i de l’Església és un anunci clar i fort de la presència de Déu amb un llenguatge 
comprensible avui, que és el llenguatge de 
l’amor. Vivint d’aquesta manera la vostra 
vida de consagrades i consagrats feu un 
servei preuat i eficaç a l’Església i al món. 
La vida consagrada s’ha caracteritzat 
sempre per la seva set de Déu. El Sant 
Pare Benet XVI us dóna aquest consell 
molt necessari i adient: “La suprema 
norma de la vida religiosa és el seguiment 
de Crist. No es pot aconseguir un autèntic 
rellançament de la vida religiosa si no és 
tractant de portar una vida plenament 
evangèlica”. Es tracta d’assumir i viure el 
lema programàtic de Sant Benet: “No 
anteposeu absolutament res a l’amor de 
Crist”. Això us portarà cada dia amb més intensitat a no anteposar res a l’únic Amor del 
vostre cor, posat en Jesús i en la seva Paraula, i trobant així el contingut més autèntic i 
profund del carisma dels vostres fundadors. La varietat dels carismes que aquest fundadors i 
fundadores us han deixat, enriqueix el jardí de l’Església, de les diòcesis, de les parròquies i 
comunitats. Tots – començant pels bisbes – hem de valorar molt, respectar, promoure i 
protegir la vida consagrada en les seves diverses formes i carismes. Viviu la vostra vida 
consagrada en el si d’una Església diocesana, presidida per un successor dels apòstols, que 
atorga a aquesta porció del Poble de Déu l’apostolicitat. I és en el si de l’Església diocesana 
que hi està present i actua tota l’Església de Crist una i santa. 

Gràcies, benvolgudes religioses i religiosos, per la vostra vocació i la vostra vida 
consagrada. Em plau agrair-vos-ho en nom de tota l’estimada Església metropolitana de 
Barcelona. Us necessitem. Els homes i dones d’avui necessiten homes i dones de Déu, 
sants i santes que siguin epifanies, icones de l’amor misericordiós i salvador de Déu, signes 
vius de la presència de Crist ressuscitat en el món, com diu el lema d’enguany. Aquest és el 
servei més preuat i més necessari. Avui, enmig de la crisi a casa nostra i sempre arreu dels 
països subdesenvolupats, hem de donar pa material als germans necessitats, però no 
podem deixar-los sense el millor aliment, la paraula que surt de la boca de Déu. Aquest és el 
doble servei que feu i heu de fer sempre vosaltres estimades religioses i estimats religiosos. 
Benet XVI, en la seva exhortació postsinodal Verbum Domini, ens diu que “l’Esperit Sant ha 
il•luminat amb llum nova la Paraula de Déu als fundadors i fundadores. D’ella ha brotat cada 
carisma i d’ella vol ser expressió cada regla, donant origen a itineraris de la vida cristiana 
marcats per la radicalitat evangèlica” (N. 83). Viure seguint el Crist cast, pobre i obedient es 
converteix – diu el Papa – en “exègesi viva de la Paraula de Déu”. En la Carta apostòlica 
Porta de la fe,Benet XVI diu que “per la fe, homes i dones han consagrat la seva vida a Crist, 
deixant-ho tot per viure en la senzillesa evangèlica l’obediència, la pobresa i la castedat, 
sigues concrets de l’espera del Senyor que no tarda a arribar” (N.13). El Señor nos invita a 
todos los bautizados a trabajar en la evangelización y en nuestros países especialmente en 
la nueva evangelización. Hemos de anunciar a Jesús y a su Evangelio. Es urgente. Es muy 
necesario. Como decíamos los padres sinodales en el mensaje final, hemos de dejarnos 
iluminar por el encuentro de Jesús con la mujer samaritana. No hay hombre o mujer que en 
su vida, como la mujer samaritana, no se encuentre junto a un pozo con un cántaro vacío, 
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con la esperanza de saciar el deseo más profundo del corazón, aquel que sólo puede dar 
significado pleno a la existencia. Como Jesús, también nosotros sentimos el deber de 
sentarnos junto a los hombres y mujeres de nuestro tiempo, para hacer presente el Señor en 
sus vidas, de modo que puedan encontrarlo, porque sólo su Espíritu es el agua que da la  
vida verdadera y eterna. Quien ha recibido la vida nueva del encuentro con Jesús, a su vez 
no puede hacer menos que convertirse en anunciador de la verdad y esperanza para los 

demás. La mujer samaritana convertida, se 
convirtió en mensajera de salvación y condujo 
a toda la ciudad hacia Jesús. 

En el Mensaje de los padres sinodales os 
decíamos: “Que la Asamblea del Sínodo de los 
Obispos llegue a estos hermanos nuestros 
nuestra gratitud por su fidelidad a la llamada 
del Señor y por la contribución que han hecho 
y hacen a la misión de la Iglesia, la exhortación 
a la esperanza en situaciones nada fáciles 
para ellos en estos tiempos de cambio y la 
invitación a reafirmarse como testigos y 
promotores de nueva evangelización en los 

varios ámbitos de la vida en que los carismas de cada instituto los sitúa” (N.7). Este mensaje 
del reciente Sínodo de los Obispos dedicado a la nueva evangelización para la transmisión 
de la fe, os invita a todos vosotros queridas religiosas y queridos religiosos a evangelizar 
para la transmisión de la fe. Es el primero de los tres objetivos de nuestro Plan Pastoral 
Diocesano: dar a conocer a Jesús a aquellos que no lo conocen. María presentó Jesús en el 
Templo. María nos presenta y ofrece constantemente Jesús, Dios y hombre. Imitemos a 
María propiciando encuentros personales a nuestros hermanos con Jesús. 

 
 

 

Les circumstàncies en què ens trobem són una contínua invitació a repensar 
allò que fem, el nostre estil de vida i, per què no dir-ho, també allò que som. I 
aquesta invitació no solament s’adreça a la societat i a cada un dels ciutadans, 
sinó també a l’Església i a tots els qui la formem. 

Des del punt de vista de l’ètica que hauria de determinar la vida de la nostra societat i també 
l’acció política, les darreres setmanes els mitjans de comunicació ens han inundat amb 
informacions relatives a fets i situacions que ens han avergonyit. Els qui coneixien l’abast de 
les irregularitats existents en la gestió dels fons públics guardaven silenci, fins que els 
interessos de persones concretes han posat de manifest que encara no hem estat capaços 
de posar fre a una corrupció que fa anys que cueja i que ha arribat a extrems que pocs 
podien imaginar. I què direm de la violència en el si de les famílies, de les guerres entre 
pobles veïns, dels abusos de menors, i del terrorisme internacional que no s’atura? Si a 
aquests fets i situacions, tan lamentables, afegim les dificultats inherents a una crisi 
econòmica i financera que sembla que no té acabament, ens posem les mans al cap, 
sorpresos per la fondària del pou en què hem caigut. 

I què direm de l’Església i dels seus membres? La nit del mateix dia del 50è aniversari de 
l’obertura del Concili Vaticà II, el papa Benet va confessar: “En aquests cinquanta anys hem 
après i experimentat que el pecat original existeix i es manifesta en pecats personals, que 
poden desembocar en estructures de pecat. Hem vist que, en el camp del Senyor, hi ha 
zitzània. Hem vist que, a la xarxa de Pere, hi ha peixos dolents. Hem vist que la fragilitat 

Crida a la conversió 
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humana també és present en l’Església, que la barca de l’Església navega amb vent contrari 
i ha d’afrontar tempestes que amenacen la nau”.  

Per això, el mateix Papa no es cansa de proclamar que no podrem parlar de nova 
evangelització sense una disposició sincera a la conversió: “Únicament purificats, els 
cristians podran manifestar el legítim orgull de la seva dignitat de fills de Déu, creats a la 
seva imatge i redimits per la sang preciosa de Jesucrist, i experimentar i manifestar la seva 
joia per a compartir-la amb tothom, amb els qui són a prop i els qui són lluny”. 

Francesc Riu i Rovira de Villar 

 

 

● VETLLA DE QUARESMA 
Dissabte, 16 de febrer a les 19.30 
 

● RECÉS DE QUARESMA 
Pugem a Jerusalem amb PEP BAQUER, jesuïta 
Dissabte, 23 de febrer de 10 del matí a 5 de la tarda 
 

● SILENCI CONTEMPLATIU 
Us oferim un espai de meditació segons el mètode de Franz 
Jalics. Els divendres de 8 a 9 del vespre acabarem amb la 
pregària de completes. Iniciarem aquest nou espai el 
diumenge 17 de febrer, a les 6 de la tarda amb l’acompanyament de Xavier Melloni  

Places limitades. Confirma la teva assistència a través del correu 
activitatspuel.les@gmail.com o al 682 703 666  
MÉS INFORMACIÓ: http://www.benedictinescat.com/StPere  
Monestir de Sant Pere de les Puel·les- c/ Anglí, 55 -Tel. 93 203 89 15  
 

 

 

Ana Muñoz, novícia de la Puresa de 
Maria: 
 
«Volia un lliurament més de veritat. 
Ho volia donar tot. I si em faig 
religiosa?» 
La imatge del Bon Samarità il·lustra 
enguany la Jornada Mundial de la 
Vida Consagrada. Els religiosos i 
religioses d’arreu del món, així com 
les verges consagrades, els membres 
dels instituts seculars i les societats 
de vida apostòlica, els monjos i les 
monges de vida contemplativa, i tots 

els qui viuen una nova forma de consagració són cridats a ser «signes vius de la presència 
de Crist ressuscitat en el món». El seu testimoni de radicalitat evangèlica continua sent avui 
imprescindible per a la vida i missió de l’Església. En el lliurament generós i sense reserves 
als germans, els consagrats i consagrades esdevenen reflex transparent de l’amor de Déu. 
«Un amor indestructible —afirma el Papa a la carta Porta fidei— que no només aspira a 
l’eternitat, sinó que la dóna.»  

Signes vius de l’amor de Déu 

Quaresma i silenci al Monestir de Sant Pere de les Puel·les 
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Amb motiu de la festivitat de la Presentació de Jesús al Temple, Dia de la Vida Consagrada, 
recollim el testimoni d’alguns religiosos i religioses que ens relaten amb senzillesa la història 
de la seva vocació. 
 
«Jesús és qui em fa viure de veritat» 
 
Samuel Gutiérrez – Catalunya Cristiana - Sant Cugat del Vallès 
L’Ana ens rep amb un somriure. Un somriure que diu molt d’ella mateixa i de la vocació a la 
qual se sent cridada: ser religiosa de la Puresa de Maria. Des del setembre del 2011 viu feliç 
al noviciat que aquesta congregació femenina d’arrels ignasianes té a Sant Cugat del Vallès. 
Comparteix experiència amb sis novícies més, totes joves i alegres, que fan d’aquest lloc un 
petit oasi de pau enmig d’una societat fortament secularitzada. 

Amb 21 anys, Ana Muñoz (Sant Cugat del Vallès, 1991) travessa una etapa de la vida 
marcada per l’alegria al cor. Pot sonar a tòpic, però la seva mirada i la manera d’expressar-
se delaten una convicció que no és d’aquest món. És Déu mateix, assegura, qui l’ha atreta 
cap al lliurament total de la seva vida. Des de molt jove, ja a 2n de l’ESO, l’anhel de viure 
més autènticament, de donar-ho tot, va començar a rondar-li el cor. Aquest desig la 
inquietava, com a sant Agustí, tot i que per aquella època no sabia posar-li nom i ho va anar 
arraconant. «Com tants joves de la meva 
edat, cercava la felicitat en llocs on 
l’acabava de trobar, no em sentia realitzada, 
fins que un dia, com sant Pau, vaig caure 
del cavall», confessa la jove novícia. La 
invitació d’una amiga a anar com a 
voluntària als menjadors de les missioneres 
de la Caritat a Barcelona va suposar un 
punt d’inflexió decisiu en el seu camí 

vocacional. L’Ana va descobrir que el que 
realment l’omplia era la donació total a Déu 
a través del lliurament generós al proïsme, 
especialment als més pobres: «Volia un 
lliurament més de veritat, sense mitges 
tintes. Jo volia donar-ho tot.» La il·lusionava 
pensar en les missions, a l’Àfrica i a l’Índia, 
tot i que encara no sabia sota quin estat de 
vida. Va ser llavors quan una pregunta que 
ja s’havia fet anys enrere va tornar a aflorar: 
«I si em faig religiosa?» 
 
Discerniment vocacional 

Com acostuma a passar en moltes 
vocacions, la pregunta va aflorar, però no la 
resposta. S’iniciava una etapa de 
discerniment, no sempre fàcil, en la qual calia concretar aquella crida 

vocacional que ja no podia eludir. Missioneres de la Caritat o Puresa de Maria? Les dues 
opcions que se li presentaven  eren les més naturals, perquè eren les religioses que havia 
conegut personalment i les que li havien marcat decisivament la infància i joventut. Les unes, 
pel voluntariat amb els pobres; les altres, pels seus estudis al col·legi que tenen a Sant 
Cugat. Va ser un temps de dubtes i incertesa, fins i tot de combat espiritual: el «sí» a Déu 
estava donat, però havia de concretar on. Finalment es va decidir per les Religioses Puresa 
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de Maria, a les quals coneixia des de petita i l’estil de vida de les quals sempre l’havia atret: 
alegria, obertura, proximitat... «Vaig sentir que aquella era la voluntat de Déu —confessa 
l’Ana—. Tot i que la feina de les Missioneres de la Caritat em semblava fascinant, em vaig 
adonar que la missió és una cosa secundària, l’important és Jesús i on Ell et vulgui anar 
portant.» Va entrar al noviciat de la Puresa el 29 de setembre del 2011 i des de llavors la va 
envair la pau: «Seguint el mètode ignasià de discerniment, sento que aquesta és la vida que 
em deixa una felicitat i una pau que duren...» 

Amb el seu ingrés en la vida religiosa, l’Ana deixava a mig camí la carrera d’Infermeria. No 
era el més prudent, segons els criteris humans, però Déu de vegades escriu recte amb línies 
tortes. «M’agradava la carrera, era feliç, però no m’omplia del tot ni em donava la pau. Per 
això, amb 20 anys, sense esperar més, vaig decidir entrar al noviciat.» Es va donar, a més, 
la coincidència —o la providència, segons es miri— que la seva germana gran, Mónica, 
havia entrat també com a religiosa en la mateixa congregació un parell d’anys abans. No 
obstant això, l’elecció de la Puresa de Maria no va ser perquè ho hagués fet abans la seva 
germana, més aviat això representava un «obstacle», però reconeix que sí que la va ajudar 
veure que ella era feliç. 

Hi ha qui descriu el noviciat com el temps del primer amor, del nuviatge... És una imatge 
bonica, tot i que potser avui pot semblar excessivament edulcorada. L’Ana, fidel al seu 
temps, ho viu més aviat com una etapa per conèixer més Jesús, en intimitat. «La persona de 

Jesús ja m’atreia —confessa— però 
des que sóc aquí cada cop m’atreu 
més. La Paraula de  Déu il·lumina el 
meu dia a dia i cada vegada tinc més 
ganes de ser com Ell. Em fascina la 
persona de Jesús!» Pregària i estudi 
són els dos pilars del noviciat, així com 
la vida fraterna i petites dosis de servei 
comunitari, sobretot al col·legi adjunt al 
noviciat. L’objectiu és arrelar-se més 
en Jesús, consolidar la vocació i 
aprofundir en el carisma de la 
congregació. 

A simple vista pot semblar una vida 
rutinària, molt marcada per l’horari, 

però que, segons explica l’Ana, és font de llibertat: «Estic molt contenta, no se’m fa feixuc 
com se’m feien altres coses... I això que no és una vida còmoda! Però estic molt a gust i això 
m’indica que potser pugui ser el meu lloc.»  

La Congregació de Religioses Puresa de Maria ve marcada pel carisma d’Alberta Giménez, 
una dona que el 1874 va rebre a Mallorca la crida de Déu per servir l’Església com a 
educadora i com a mare. D’espiritualitat ignasiana, les germanes es dediquen 
fonamentalment a l’educació, tot i que a Àfrica també compta amb alguns dispensaris i 
leproseries.   
 
El Bon Samarità 
 

«Volia un lliurament més de veritat, sense mitges tintes. Jo volia donar-ho tot. I 
si em faig religiosa?» 

«Seguint el mètode ignasià de discerniment, sento que aquesta és la 
vida que em deixa una felicitat i una pau que duren...» 
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Com sant Ignasi i els seus companys, elles també se senten cridades a ser «contemplatives 
en l’acció»: en tot estimar i servir. Així ho viu també la jove Ana, per a qui la vida consagrada 

hauria de ser un reflex eloqüent i veraç de l’evangeli del Bon Samarità: «El Samarità és 
Jesús, que ens guareix, però també som cadascun de nosaltres, que som guarits perquè 
també puguem donar-nos als altres, especialment als més necessitats.» És l’Evangeli amb el 

qual avui resumeix la seva vocació, el mirall en el qual es mira cada matí amb el desig de 
mantenir-se sempre fidel: «Per a mi Jesús és la Vida, qui em fa viure de veritat, amb alegria 
de veritat, lliurant-me completament!»  

En el context actual de tanta urgència evangelitzadora l’Ana i les seves germanes són molt 
conscients que el seu testimoni de vida serà fonamental per a la missió. «Primer ens hem de 
convertir nosaltres —adverteix— i creure realment que Jesús és viu, ens estima i ens crida a 
lliurar-lo tot per aquest mateix amor. La gent està cansada de sentir paraules. Hem de 
contagiar l’alegria de la fe!» Ella ho fa, començant pel seu somriure contagiós. «El lliurament 

total a Déu i als germans, sense reserves —acaba proclamant—, és la font de la felicitat i 
alegria veritables! Com Maria a les noces de Canà, mirem de confiar i veure més enllà... 
Amb la nostra actitud i la nostra vida, les germanes sentim la crida de portar els homes a 
Jesús.» 
 

 

 

VIDA NUEVA, 2-8 de febrer de 2013 tracta un tema ben actual. Recollim aquí un article 
d’opinió, pàg. 13. 

Distintas congregaciones religiosos en España se encuentran en procesos de 
reestructuración para dar respuesta a los desafíos de la sociedad de hoy. Fran Otero. 

 
LA VIDA RELIGIOSA: DECIDIR EN TIEMPOS DE CARENCIA 

Lluís Serra Llansana 

La vida religiosa está mirando la realidad de frente, con lucidez y esperanza. En muchos 
países de Europa, el decrecimiento vocacional impone desde hace lustros replantear la 
presencia en la misión y discernir prioridades, así como facilitar la animación y el gobierno 
de las comunidades y las obras. Su carácter itinerante, excepto en los monasterios que 
optan por la estabilidad, como se refleja en la película De dioses y hombres, compagina con  
esta nueva tarea: reestructurar unidades administrativas e integrar provincias. No es solo 
una decisión estratégica. Se persigue la vitalidad. Estos retos, en muchos casos, han 

permitido descubrir una dimensión novedosa 
de los laicos, más allá del fenómeno de la 
sustitución. Una vocación específica que se 
alimenta de los carismas propios de la vida 
religiosa. Una vida religiosa que descubre 
más que nunca la fuerza en la fragilidad, la fe 
en la minoría creativa sin las seguridades de 
las masas, la esperanza en el crepúsculo del 
brillo social, el amor como desposeimiento de 
intereses al servicio de los más pobres y 
necesitados. El profetismo hoy acoge en la 
misma comunidad gente de distintos países, 
lenguas y sensibilidades. La caridad es su 
factor de cohesión.  

Vida Nueva: “En la senda de la revitalización” 
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Saber afrontar la reducción no es tarea fácil, pero el objetivo sigue vigente: “Como quiera 
que la última norma de vida religiosa es el seguimiento de Cristo, tal como lo propone el 
Evangelio, todos los Institutos han de tenerlo como regla suprema (Perfectae caritatis, 2,a)”. 
Existen riesgos: confundir disminución con decadencia y esperanza con resignación. La 
geografía más amplia de las provincias puede abocar en la dispersión y en el alejamiento de 
las personas. Sería un error que prevalezca la gestión sobre la pastoral y la vida 
comunitaria, la concentración de curias en una misma zona en vez de mantener un equilibro 
territorial de centros de decisión. El dilema está claro: agotar las existencias o traspasar la 
herencia. Se nos pide la versatilidad de una canoa en vez de los movimientos de un 
transatlántico. Tras el crepúsculo y la noche, surge un nuevo amanecer.  

Y después de haberlo discernido todo, saber que estamos en las manos de Dios.   

 

 
 
 

GRUP ANAWIM  
REUNIÓ DE SUPERIORES MAJORS, DELEGADES, 

ABADESSES I PRIORES DE CATALUNYA 
Unió de Religiosos de Catalunya 

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

 

TEMA La vida consagrada femenina d’avui vista amb ulls de dona 
Reunió 1/2013 

Data 11 de febrer de 2013, dilluns 

Hora 10.30-16.00 

Lloc Benedictines (Monestir de Sant Pere de les Puel·les) - C/ Anglí, 55, 
Barcelona 

Assistents Superiores majors, delegades, abadesses i priores de Catalunya. 
La Gna. Eulàlia Freixa, vicepresidenta de l’URC, i les Gnes. Pilar Rovira i 
Lourdes Ruiz, vocals de la junta directiva de l’URC 

Finalitat El tema de la trobada se centrarà en la reflexió sobre La vida consagrada 
femenina d’avui vista amb ulls de dona, amb la participació de Laia 
Ahumada, autora del llibre Monges. 

Ordre del dia 10.30 h Arribada, acollida i cafè 
11.00 h Pregària i xerrada. Grups i diàleg 
14.00 h Dinar 
               Comunicacions compartides 
16.00 h Comiat 

Confirmació Confirmeu l’assistència a l’URC, abans del 5 febrer, dimarts, 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. 

 

 

 

JOVES RELIGIOSES QUE COMPARTIM LA VIDA! 

Aquest 2013 hem tingut la primera trobada mensual del nou any, la comunitat MAMBRE 
(comunitat jove intercongregacional). 

Grup Anawim 

 

Som Mambré! 

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
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Cada vegada que ens trobem és un moment de posar sobre la taula els nostres desitjos i les 
nostres opcions des de la crida a VIURE CENTRADES EN JESÚS per la qual hem optat 
cada una en la nostra congregació (carmelites, salesiana, teresianes, franciscana, trinitària) 
amb un projecte de vida que compartim en l’essencial: missión, pregària, comunitat. 

Ens seguim reunint cada vegada a casa de 
cadascuna, per la qual cosa també 
coneixem diferents realitats, llocs i 
comunitats. Acaba d’incorporar-se una nova 
germana i, encara que alguna està 
destinada lluny i no pot venir, seguim 
“enxarxades i comunicades”. 

Aquesta vegada preguem amb l’evangelio 
de Mt 6,24-31, que nos invita a la 
CONFIANÇA, a desaprendre allò que ens 
paralitza, ens bloqueja i ens impedeix obrir-
nos a Ell i als germans per la limitació 

humana que ens crea màscares o etiquetes. 

Acabem amb una pregària de confiança i el desig de seguir donant vida. 

“Confiada estic del teu gran amor i bondat,  
que tot serà per a bé meu més gran.  
Només et demano una cosa, Pare meu celestial,  
i és que sempre et serveixi i t’estimi,  
i amb això fes de mi el que vulguis  
que tot el meu bé està a acontentar-te. Amén.” 

 
                                                Neus, Anna, Elsa, Àngels, Neida, Merche i Blanca 
 

 

 

Els delegats o vicepostuladors de la Causa dels màrtirs de Tarragona vam tenir una reunió a 
l’Arquebisbat de Tarragona, 25 de gener; i, el 29 d’aquest mateix mes, vam participar a la 
reunió general organitzada per la CEE a Madrid. 

L’objectiu d’aquestes reunions ha estat preparar la Beatificació 
dels més de 500 sacerdots, religiosos, religioses, laics i tres 
bisbes que tindrà lloc a Tarragona el dia 27 d’octubre de 2013. 
A la reunió de Tarragona, presidida per Mn. Joaquim Fortuny –
Vicari General Arquebisbat de Tarragona–, van assistir  Mn. 
Joaquim Gras –Delegat diocesà per a les causes dels sants de 
l’Arquebisbat–; G. Antoni Salgado, La Salle; G. Josep M. Pons, 
La Salle; P. Pere Martorell, carmelita; P. Josep Armengol, 

claretià; i P. Josep‐Enric Parellada, benedictí. A la reunió de 
Madrid hi érem 54 delegats, presidits per Mons. Juan Antonio 
Martínez Camino, bisbe auxiliar de Madrid, i la Directora per a 
les Causes dels Sants de la Conferència Episcopal Espanyola, 
Sra. María Encarnacion González. 

S’informa d’alguns dels temes tractats en la reunió que hi hagué a Roma el 10 de desembre, 
a fi de poder tenir un coneixement més ampli per establir uns criteris comuns tots els qui 
formem la causa. 

Beatificació dels màrtirs de Tarragona 
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 Es confirmà que els qui seran beatificats són els qui tenen presentada la positio entre 
els anys 1997 i 2002; i, que seran en total uns 540, tot i que encara no s’ha fet pública 
aquesta xifra, ja que algunes de les causes seran aprovades entre els mesos de març 
a juny.   

 La beatificació s’emmarca en l’Any de la Fe, i en concret en la seva conclusió. 

 La beatificació forma part del Pla Pastoral de la CEE 2011 – 2015, i té com a rerefons 
la Carta apostòlica Porta fidei del papa Benet XVI. 

 El logotip serà el mateix de les anteriors beatificacions.   

Es preveu iniciar la celebració a les 12 per afavorir que siguin molts els que es puguin 
desplaçar a Tarragona el mateix dia, i també per si hi ha possibilitat de connectar amb el 
Papa a l’hora de l’Àngelus.  Sobre el nombre dels que seran beatificats, no el saben encara 
amb exactitud,  perquè hi ha tres causes pendents d’aprovació; en calculen uns 540. 
Les invitacions a les autoritats civils i eclesiàstiques les farà la CEE. No obstant això, cada 

Congregació pot invitar els que desitgin, enviant‐ne, això sí, la llista dels convidats que 
assistiran a la CEE abans del 31 de juliol. El mateix cal fer amb els familiars dels màrtirs. A 
cada un dels convidats i dels familiars dels màrtirs els donaran una targeta d’identificació i 
tindran el seu lloc reservat. La Directora del Departament de les Causes dels Sants demana 
que també s’informi aquest Departament sobre el nombre aproximat de feligresos que hi 
assistiran per cada una de les causes. 

Josep Armengol, cmf. 
Vicepostulador 

 

 

 

(Jesuïtes 5/02/2013) 
Diumenge 3 de 
febrer a la Parròquia 
Mare de Déu de 
Bellvitge va tenir lloc 
la segona trobada 
d’aquest curs de la 

xarxa Manresanet, 
una xarxa formada 
per laics i jesuïtes 
que treballen a 
Catalunya tot 
sentint-se membres 
d’una mateixa 
missió. Si la primera 
trobada es va 

dedicar a la tasca que realitza la Companyia de Jesús en l'àmbit social, aquesta va tenir com 

a tema principal el treball educatiu a les escoles. 

Dario Mollà, jesuïta i bon coneixedor de l’espiritualitat i la història de la Companyia, i Pepe 
Menéndez, director adjunt de la Fundació Jesuïtes Educació, van ser els encarregats d'oferir 
la xerrada introductòria. Dario Mollà va explicar quina ha estat des del principi la funció dels 
col·legis dins la missió de la Companyia. Així com hi ha congregacions religioses amb una 
clara orientació i vocació cap a l’educació, en la Companyia de Jesús això no fou tan 
evident. La mobilitat i la pobresa que caracteritzaven la fórmula de l’Institut que fundà sant 
Ignasi de Loiola, no s'adeien gaire amb l’estabilitat i els recursos econòmics que suposava la 
creació d’institucions educatives i va ser necessari definir bé la funció d’aquestes 

Per què els jesuïtes tenen col·legis? 

http://www.jesuites.net/qu%C3%A8-els-jesu%C3%AFtes-tenen-col%C2%B7legis
http://www.catalunyareligio.cat/bloc/innovaci-educaci-i-ciutadans
http://www.catalunyareligio.cat/bloc/innovaci-educaci-i-ciutadans
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institucions. Segons el ponent, des del primer moment hi ha hagut una triple funció: formativa 
de caràcter integral ("formar en lletres i virtuts"), pastoral (dirigida tant a alumnes com a les 
seves famílies) i funció social (d’ajuda i formació a aquells que no tenien accés als 
"pedagogs domèstics"). Aquestes funcions continuen sent vàlides, si bé cal actualitzar-les al 
nostre temps. 

Segons Darío Mollà, un col·legi dels jesuïtes avui ha de treballar per la integració de 
coneixements i valors, amb implicació de tota la comunitat educativa (famílies, educadors i 
alumnes). Destaca també la importància del compromís amb la realitat social del lloc on 
s'ubica, la voluntat d'atendre especialment als qui més ho necessiten i el treball pel diàleg 
com a espai de trobada de la diversitat cultural o religiosa. 

Pepe Menéndez va centrar-se més en el moment present, de canvis enormes, on els 
col·legis continuen embarcats en el repte de formar persones inspirades per valors 
evangèlics. També va parlar de la necessitat de respondre a una educació que no oblidi 
l’espiritualitat i la interioritat dels alumnes, i en aquest sentit va admetre que havia estat un 
error "separar tant l’acció acadèmica de l’acció pastoral". Tots dos van coincidir a assenyalar 
que els col·legis no es justifiquen per si mateixos sinó en la mesura que responen a les 
funcions que es planteja la Companyia i donen un servei a la societat on estan inserits. 

La trobada va acabar amb la celebració de l’Eucaristia a la Parròquia. Les més de 60 
persones de Manresanet es van sumar així a la missa de 12 de la comunitat parroquial. 
Especialment emotiu va ser el moment en que dos membres de Manresanet, Carme 
Castelltort, directora del col.legi Joan XXIII i Xavier Loza, educador de la Fundació La 
Vinya, van donar testimoni de com vivien el seu treball en clau de missió i espiritualitat 
ignasiana. 

Precisament l’espiritualitat serà el tema de la propera trobada de Manresanet que tindrà lloc 
el dia 11 de maig a la Cova de Manresa. També aquests dies les escoles dels Jesuïtes 
celebren jornades de portes obertes. 

 

 

 

(Escolapis | 5/02/2013) 
En el segle XXI la persona és 
digital o no és. Podria ser una 
espècie d’epitafi, a l’estil 
“Catalunya serà cristiana o no 
serà”, però és dramàticament 
veritat. Tan veritat com que en la 
darrera part del segle XX allò 
que no sortia en el món de les 
imatges no existia. Un tema tan 
transcendent, com és present en 
l’acció educativa a l’escola? I no 
s’hi val a dir que això no ens 
toca. Almenys si el nostre 
projecte és ajudar a créixer cada 
alumne/a en el màxim de les 

seves capacitats; o sigui, si més enllà dels discursos i els papers -que tant satisfan alguns 
dels nostres buròcrates o controladors- la realitat educativa es basa en el desenvolupament 
harmònic de tots els components humans, afectius, intel·lectuals, transcendents, etc. 

Com treballem la construcció de la identitat digital a l’escola? 

http://www.jesuites.net/jornades-de-portes-obertes-les-escoles-de-jesu%C3%AFtes-educaci%C3%B3
http://www.publicacionsepc.cat/papers40/com-treballem-construccio-de-lidentitat-digital-a-lescola/
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Com que la nostra ‘petjada’ digital és tan fonda i polivalent, aquest no és pas un tema menor. 
Fem tantes accions en el món virtual que -volent-ho o no; sabent-ho o no- aboquem molta 
informació personal a les múltiples xarxes o en els sistemes de comunicació controlats per 
sofisticats sistemes informàtics. Per tant, no és només un tema d’intimitat en xarxes 
explícites sinó que la forma com interaccionem les persones -telefònicament també-, ens 
intercanviem documents o fem recerques genera moltíssimes informacions sobre nosaltres 
que queden emmagatzemades en algun lloc. 

Així, que ja no es tracta de ser conscients del que -a vegades impúdicament- exposem de 
nosaltres mateixos en els múltiples aparadors públics o aparentment semiprivats, ni fins de 
les moltes mentides que corren i fem córrer. Es tracta de conèixer els llenguatges i els 
processos del món virtual i de com funcionen avui aquest tipus de relacions o contactes, pel 
que fa a allò que perdura o ‘parla’ de nosaltres. I tot això sense entrar en res que pugui ser 
delictiu o de risc: assetjament, hacking, manipulació, deformació d’identitats, etc. 

Sempre s’ha d’educar en les condicions concretes de cada ara i aquí. Aquesta és la nostra 
grandesa i la nostra profunda servitud. Per tant, a l’escola hauríem de tenir algun pla perquè 
el nostre alumnat, de forma progressiva i adient a l’edat, entengui com es va construint la 
seva identitat digital i quins són els ‘bons’ criteris a partir dels quals ho pot fer. Ni més ni 
menys que el que fem en altres àmbits educatius bàsics, com pot ser l’emocional, el de 
tècniques d’estudi o d’aprenentatge, l’afectivitat i la sexualitat, el social, el de la interioritat, 
etc. 

I, com tots els grans temes educatius, pot -i hauria de- ser objecte de treball conjunt amb 
pares i mares, en aquesta equació tan complexa que en diem ‘escola de pares’. 

Hi ha, però, un problema -no pas menor: saben els nostres directius -que tenen la 
responsabilitat d’impulsar i promoure les accions educatives conjuntes- i sabem els docents 
quina és la nostra identitat digital? I sabem com es va configurant? O sigui, per on 
comencem? Però, no deixarem pas de fer-ho pel fet que puguem ser poc ‘competents’ 
digitalment; oi?  

 
 

 

Durant el Concili Vaticà II, a Roma, Monsenyor 
Dods, bisbe senegalès, va demanar al Pare 
General de l’Escola Pia que enviés religiosos 
per col·laborar amb el seu clergat en l’animació i 
l’acompanyament pastoral i educatiu dels infants 
i joves de la Casamance. 

En resposta a aquesta petició, el 10 de gener 
del 1963 arribava al Senegal el primer escolapi, 
el Pare Enric Serraïma.  Cinquanta anys 
després, la llavor que es va sembrar ha crescut i 
s’ha desenvolupat: 25 religiosos catalans i 50 
joves senegalesos s’han compromès a fer present en el país l’esperit i el carisma de sant 
Josep Calassanç, a través de 22 obres pastorals i educatives. 

Presència 
 Ensenyament preescolar a Sokone, Karang i Dakar 
 Escoles d’Ensenyament Primari: Escola Comunitària de Base SamSam III, M’Lomp, 
Oussouye, Sokone, Thiaroye 
 Col·legis d’Ensenyament Mitjà a Oussouye, Kajinol i Thiaroye 

50 anys de presència de l’Escola Pia de Catalunya al Senegal 
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 Residències i internats a Oussouye, M’LOmp, Sokone i Toubakouta 
 Centres de  Formació Professional Agrícola (M’lomp et Loudia, Karang), de la Dona 
(SamSam III i Dakar) i Projecte de Formació professional per l’aprenentatge (Sokone) 
 Centres socioculturals a Sokone, Thiaroye i Kabrousse 

Els escolapis també donen vida a altres activitats educatives com colònies de vacances o 
moviments de nens i joves. Així mateix, tenen confiades quatre parròquies: Sagrat Cor de 

M’Lomp, Màrtirs d’Uganda de Dakar, Sta. 
Teresa del Nen Jesús de Sokonei i Santa 
Marta dels Quatre Camins de París. 

Actors 
Actualment, 58 religiosos escolapis animen 
aquesta activitat —recolçats per més de 150 
laïcs col·laboradors—, de la qual es beneficien 
prop de 3.000 joves i infants. 

Passat i futur 
L’any 1967 es va erigir la Delegació del 
Senegal i, el 1987, el Vicariat. L’any 1994 es 
van fer les primeres professions solemnes 

d’escolapis senegalesos i, tres anys després, s’erigia la Viceprovíncia del Senegal, que 
depenia de l’Escola Pia de Catalunya. 

Aquest 2013, l’Escola Pia del Senegal i la Comunitat de Costa d’Ivori esdevenen una nova 
província independent en el marc de l’Orde de l’Escola Pia. 

 

 

 

Llibres que s’acaben de presentar 
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Jornada de Formació Permanent 
Unió de Religiosos de Catalunya ● Centre de Vida Religiosa i Espiritualitat 

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

 
 

La Unió de Religiosos de Catalunya us anuncia la 

propera jornada de formació permanent de l’URC-

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

informació. 

“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 

 

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
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Madrid, 1 de febrero de 2013 (IVICON).- El boletín de 
Noticias CONFER llega a su número 41 en el mes de 
enero y, además de la información sobre la vida religiosa 
en España y el Mundo, en esta ocasión y con motivo de la 
Jornada para la Vida Consagrada publica una entrevista 
con el nuevo presidente de la Unión General de 

Superiores, el franciscano José Rodríguez Carballo. 

Con la intención de seguir contribuyendo a la información y al servicio de la Vida Religiosa, 
el boletín publica las convocatorias de ejercicios espirituales y retiros que desde las distintas 
casas se ofrecen. El número se puede consultar ya on-line en la web de la CONFER, 
pinchando en el siguiente enlace:  

http://issuu.com/confermedios/docs/noticias_confer_n__41_para_la_web?mode=window&vie
wMode=doublePage 
 

 

 

 
Les paraules que l’últim Papa, Joan Pau II, va dirigir a les quatre branques de la Família 
Marista el 17 de setembre de 2001 ressonen encara avui en la vida i animació dels quatre 
Consells Generals. Les paraules del Pontífex a Castelgandolfo van ser les següents: “Heu 
triat la vida de consagrats dins de 
l’Església, a la manera de Maria, en 
fidelitat a les intuïcions dels vostres 
fundadors i al carisma dels vostres 
instituts... Avui us toca manifestar de 
manera original i específica la 
presència de Maria en la vida de 
l’Església i dels homes, 
desenvolupant per a això una actitud 
mariana, que es caracteritza per una 
disponibilitat joiosa a les crides de 
l’Esperit Sant, per una confiança 
inquebrantable en la Paraula del 
Senyor, per un caminar espiritual en 
relació amb els diferents misteris de 
la vida de Crist i per una atenció maternal a les necessitats i als sofriments dels homes, 
especialment als dels més senzills.”  

Aquest any, per primera vegada, els quatre Consells Generals s’han reunit a L’Hermitage per 
compartir com vivim les intuïcions i el carisma dels nostres fundadors avui. A més d’estar en 
llocs com La Valla i L’Hermitage, que ens parlen de persones com Jean-Claude Colin, 
Marcel·lí Champagnat, Jeanne-Marie Chavoin, Marie-Françoise Perroton i els seus 
“companys meravellosos” que motiven el compartir, cada Superior General va preparar una 
presentació, tenint en compte la guia següent: 

1. Quin era el somni original de la nostra branca? 
2. Com es va encarnar en els dies del nostre Fundador, Fundadora, Pioners? 
3. Com ho aplicaríem i quina és la seva rellevància avui dia? 

El nou número de Boletín Noticias CONFER disponible al web 

Trobada dels 4 Consells Generals Maristes 

Notre-Dame de l’Hermitage, França 
 

 

http://issuu.com/confermedios/docs/noticias_confer_n__41_para_la_web?mode=window&viewMode=doublePage%20
http://issuu.com/confermedios/docs/noticias_confer_n__41_para_la_web?mode=window&viewMode=doublePage%20
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Aquestes són preguntes que qualsevol Marista hauria de respondre d’acord amb la seva 
pròpia capacitat. 

L’origen de les experiències primigènies dels nostres fundadors radica en la passió per 
Jesús i el seu Evangeli, en la vida comunitària i el desig de proclamar al món sencer el que 
ells han viscut. El missatge que M. Champagnat va transmetre quan va dir “Totes les 
diòcesis del món entren en les nostres mires” va ser compartit també pels altres fundadors. 
Aquestes són les tres dimensions que constitueixen els pilars de la nostra identitat: la nostra 
passió per Jesús, la fraternitat i la compassió, que ens porten a actuar pels més necessitats, 
especialment els infants i joves. 

El paper dels laics i de les associacions laiques va ser insistentment assenyalat en la història 
marista. Ells hi han participat, des del principi, ja sigui en el tercer orde o com a associats 
propers, recordant-nos sempre la dimensió contemplativa de la nostra identitat i missió per 
evangelitzar amb valentia. 

La comunitat de L’Hermitage, formada per germans i laics maristes, ens va fer sentir com a 
casa, no solament amb l’organització del transport i el cultiu de l’hospitalitat que estan 
desenvolupant, sinó també amb la seva presència diligent. Estar amb ells va ser una altra 
experiència d’aprenentatge. 

El temps que passem amb Joan Puigpey, l’arquitecte, ens va ajudar a entendre l’estructura 
de L’Hermitage i de La Valla. Va ser una reflexió sobre el que és fonamental i s’ha de 
mantenir i del que és nou que ha de ser integrat, perquè el nostre Institut sigui atractiu per a 
les noves generacions. Un pelegrinatge a Fourvière, un altre lloc que ens parla de la família 
marista, ens va permetre celebrar l’Eucaristia a la Capella de Nostra Senyora, i 
comprometre’ns per seguir construint una església i un món marians, com ho van fer els 
pares Colin, Champagnat i els seus companys sacerdots el 1816. Després de l’Eucaristia 
vam ser calorosament acollits a la casa provincial a Lió. Els germans Maurice Berquet, 
Provincial, André Thizy, superior de la comunitat, i tota la comunitat, igual que la comissió de 
vocacions, ens van fer sentir com a casa. Allí vam poder gaudir de la “haute cuisine” 
francesa. 

Acabem la nostra peregrinació, feliços d’haver tocat els signes d’un home de fe 
inquebrantable, d’audàcia, perseverança i d’un cor sense fronteres, però al mateix temps 
amb diversos interrogants per a tots nosaltres, Maristes: per a què estem al món d’avui?, 
què ens apassiona?, què veiem que sigui nou?  

G. Eugène Kabanguka 
 
 

 

 

El Dimecres de Cendra marca l’inici de la Quaresma, un període en memòria dels quaranta 
dies que Jesucrist va dejunar al desert. Què significa aquest temps litúrgic? Què vol dir 

TV3 Signes dels Temps. “La Quaresma” 



24 

 

penitència? Per què es fa dejuni? Signes dels Temps entrevista Josep Lligadas, membre del 
Centre de Pastoral Litúrgica. 
 
Altres temes: 
- Conversa amb Jordi Cervera, president de l’Hospitalitat de la 
Mare de Déu de Lourdes de Tarragona. 
- Testimoni d’Oriol Corbella, estudiant de Mitjans Audiovisuals 
que ha viatjat al Senegal per conèixer els projectes de Mans 
Unides. 
- “Any de la Fe”, espai on cristians i cristianes de les diverses 
diòcesis catalanes expliquen en què creuen i per què creuen. 
- “Idees”, recull d’actes, activitats i novetats editorials. 
 
Data: diumenge 10 de febrer de 2013 
Horari d'emissió: TV3, diumenge, a les 10.10 
www.tv3.cat/signesdelstemps 
www.facebook.com/signesdelstemps 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ens plau informar-vos que, els propers dies 15 i 16 de febrer, la ciutat de Barcelona acollirà 
el Congrés Internacional de Cinema i Nova Evangelització que organitza la Facultat de 

Educar al valor de la pau 
Construcció d’un mandala pels alumnes d’Infantil i Primària 

Congrés Internacional de Cinema i Nova Evangelització - 15 i 16 de febrer 

http://www.tv3.cat/signesdelstemps
http://www.facebook.com/signesdelstemps
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Comunicació Blanquerna i la Mostra de Cinema Espiritual, i en el qual col·labora la Fundació 
Escola Cristiana de Catalunya (FECC). L'acte, que tindrà lloc a l'Auditori de la Facultat de 
Comunicació Blanquerna (c. Valldonzella, 12), presentarà el programa següent: 
 
Divendres 15 de febrer 
16h - 21h: Tres icones per a la nova evangelització i presentació del documental Buscant les 
set Claus d'Antoni Gaudí, de Massimo Manservigi.  
 
Dissabte 16 de febrer 
10h - 14h: Cinema per creure. Experiències sobre Cinema i Nova Evangelització, amb els 
directors Paco Arango, Lluís Josep Comerón i Antonio Cuadri. 
 
 

 

 

 

FACULTAT DE TEOLOGIA DE CATALUNYA 
Organitzades pel Seminari de Doctrina i Acció Social de l’Església 
(SEDASE)  del Departament de Teologia Moral 
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 
Dimarts, 12 de febrer: LA LÒGICA DE LA GRATUÏTAT I DEL DO EN 
L’ECONOMIA DE COMUNIÓ 

 
 
 
 
 

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 1. Cardenal Braz De Aviz, prefecto de Vida Consagrada 
2. Mons. Vicente Jiménez 
3. P. José Cristo Rey García Paredes 

10 
Títol 1. Volver a un testimonio auténtico en la vida religiosa 

2. La vida consagrada es un bien para la Iglesia y la Sociedad 
3. ¿Largo amanecer o atardecer de la vida religiosa en Europa? 

Data Any 2012-13 

Font 1. ZENIT, 1 febrero 2013 
2. Masdecerca, 31 enero 2013 
3. Ecología del Espíritu, 27 noviembre 2012 

Publicat 7 de febrer de 2013 
 

Dues entrevistes i una reflexió 
  

Volver a un testimonio auténtico en la vida religiosa 
Entrevista al cardenal Braz De Aviz, prefecto de Vida Consagrada 

 

VI Jornades d’Ètica i Món Contemporani 

«ECONOMIA DEL DESIG, ECONOMIA DE LA NECESSITAT» 

Servei de documentació amb textos de gran actualitat 

 

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
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“La vida consagrada es un bien para la Iglesia y la Sociedad” 
Entrevista a Mons. Vicente Jiménez: 

 

¿Largo amanecer o atardecer de la vida religiosa en Europa? 
Ecología del Espíritu: P. José Cristo Rey García Paredes 

 

 

 
 

II Encuentro de Delegados/as de PJV, dirigido a los/as Delegados/as de Pastoral Juvenil 
Vocacional y Agentes de Pastoral de CONFER Regionales y Diocesanas. Organizado desde 
el Área de Pastoral Juvenil Vocacional. 
 
Día 23 de febrero de 2013 

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 
  ►Escolapios 
  ►Monte Carmelo 
  ►Salesianos. Carlos Rey 
18.00 Descanso 
18.30 Evaluación y Eucaristía 
 

 
 

El Brull 
Fechas: 7 al 16 de julio de 2013 - Dirige la Tanda: Maite Valls, rjm 
Fechas: 21 al 30 de julio de 2013 - Dirige la Tanda: José Luis Corrons, sj 
Informació i inscripcions:  elbrull@yahoo.es o 606 80 61 62 (Ángeles del Pino) 

Hermanas Cooperatrices Parroquiales 
► Aprovechamos para proponeros unos Ejercicios Espirituales especiales para vosotras: del 
11 al 15 de marzo de Cristo Rey 
► Sábado 23 de febrero - desde las 11 h hasta las 18 h 
► 3 días de Ejercicios Espirituales ignacianos para hombres, bajo la guía del P. Hernán 
Pereda cpcr. - Se trata del 14 al 17 de febrero justo al empezar la Cuaresma 
Casa Mare de Déu de Montserrat - 08140 Caldes de Montbui 
Tel: 93 865 44 96 o 697840559 - http://cpcr-caldes.blogspot.com/ 
 
 
 
 

XXV Jornada d’Estudi de la Pastoral Obrera de Catalunya 
Dissabte 16 de febrer de 2012 
Escola Salesiana de Rocafort (c. Rocafort, 42, Barcelona) 
Horari: 09,30 a 18,00 (inclou l’eucaristia a les 17.00) 
Ponència de Pilar Malla i testimoniatge d’Àlex Pérez 
Inscripcions: tel. 934 121 551 o pastoralobrera@arqbcn.cat 

Exercicis espirituals 

CONFER: II Encuentro de Delegados/as de PJV 

Inscripciones: 
Área de Pastoral Juvenil 
Vocacional 
T. 91 519 36 35 - 117 
extensión 
Fax. 91 519 56 57 
sec.pjv@confer.es 
Fecha límite: 19 de febrero 
2013 
www.confer.es 

Església profética enmig de la crisi 

mailto:elbrull@yahoo.es
http://cpcr-caldes.blogspot.com/


27 

 

 
 
 

 2013 

 

FEBRER 
9 ds. URC-CEVRE: Jornada de formació permanent 

11 dl. Grup Anawim: reunió de superiores majors 

13 dc. Quaresma: dimecres de cendra 

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

17 dg. 
Arquebisbat de Barcelona (Delegació de Vida Consagrada): recés de 
Quaresma, dirigit pel Sr. Cardenal, per a les religioses, al Seminari de 
Barcelona 

20 dc. Delegats Episcopals de Vida Consagrada. Barcelona. 

23 ds. 
Bisbat de Terrassa (Delegació de Vida Consagrada): recés a càrrec de la 
Gna. Eulàlia Jubany, cma, a les Carmelites de Terrassa 

 

Contacta amb nosaltres 

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

UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA 

Plaça d’Urquinaona, 11, 2n 2a (08010 Barcelona) Tel. 93 302 43 67 · Fax 93 412 38 82 

Secretari general: sec.general@urc.cat / Secretaria: info@urc.cat / Informatiu: horeb@urc.cat  

http://www.urc.cat 

 
 
 
 
 
 

Agenda 

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