
    
Fa uns mesos va sortir aquest esquema en Horeb  
 

 

DECLARACIÓ DEL PAPA BENET XVI 
EN EL CONSISTORI ORDINARI PÚBLIC, DE 10 DE FEBRER, 

SOBRE LA SEVA RENÚNCIA AL MINISTERI DE BISBE DE ROMA, 
SUCCESSOR DE SANT PERE 

 

  
“Estimadíssims germans, 
 
Us he convocat en aquest Consistori no sols per a les tres causes de canonització, sinó 
també per a comunicar-vos una decisió de gran importància per a la vida de l’Església. 
Després d’haver examinat davant Déu reiteradament la meva consciència, he arribat a la 
certesa que, per l’edat avançada, ja no tinc forces per a exercir de manera adequada el 
ministeri petrí. Sóc molt conscient que aquest ministeri, per la naturalesa espiritual que té, ha 
de ser portat a terme no únicament amb obres i paraules, sinó també, i no en menor grau, 
patint i pregant. Malgrat això, el món d’avui, subjecte a ràpides transformacions i sacsejat per 
qüestions de gran relleu per a la vida de la fe, per a governar la barca de sant Pere i 
anunciar l’Evangeli necessita també el vigor tant del cos com de l’esperit, vigor que, en els 
darrers mesos, ha disminuït en mi de tal manera que he de reconèixer la meva incapacitat 
per a exercir bé el ministeri que em va ser encomanat. Per això, essent molt conscient de la 
seriositat d’aquest acte, amb plena llibertat, declaro que renuncio al ministeri de bisbe de 
Roma, successor de sant Pere, que em va ser confiat per mitjà dels Cardenals el 19 d’abril 
de 2005, de manera que, des del 28 de febrer de 2013, a les 20.00 hores, la seu de Roma, 
seu de sant Pere, quedarà vacant i haurà de ser convocat, per part de qui té competències 
per a fer-ho, el conclave per a l’elecció del nou summe pontífex. 
 

Barcelona, 14 de febrer de 2013                                                                  ANY VI. núm.      

La renúncia del papa Benet XVI, 
una decisió de fort contingut evangèlic 
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Estimadíssims germans, us dono les gràcies de cor per tot l’amor i el treball amb què heu 
portat al meu costat el pes del meu ministeri, i demano perdó per tots els meus defectes. Ara 
confiem l’Església a la cura del seu Summe Pastor, nostre Senyor Jesucrist, i supliquem a 
Maria, la seva santa Mare, que assisteixi amb la seva bondat maternal els pares cardenals 
en elegir el nou Summe Pontífex. Pel que fa a mi, també en el futur, voldria servir de tot cor 
la santa Església de Déu amb una vida dedicada a la pregària. 

Benedictus pp XVI 
Vaticà, 11 de febrer de 2013 
 
 
 

 

COMUNICAT DEL CARDENAL ARQUEBISBE DE BARCELONA, LLUÍS MARTÍNEZ 
SISTACH, EN NOM DELS ARQUEBISBES I BISBES DE LA CONFERÈNCIA EPISCOPAL 

TARRACONENSE AMB RELACIÓ A LA PRÒXIMA RENÚNCIA DEL PAPA BENET XVI 
 

El Sant Pare Benet XVI en el Consistori d’aquest matí ha anunciat una decisió molt important 
que ha pres després d’haver-la examinat repetidament en la seva consciència: la de 
renunciar al ministeri de Bisbe de Roma i Successor de Sant Pere, de manera que el proper 
28 d’aquest mes de febrer la Seu de Sant Pere quedarà vacant i caldrà convocar el 
Conclave per a l’elecció d’un nou Papa. El Sant Pare ha manifestat també que ha pres 

aquesta decisió a causa de la 
seva edat avançada i 
considerant que no disposa de 
les forces adequades per exercir 
el Ministeri Petrí. 
 
Aquesta decisió que ha fet 
pública avui el Sant Pare és 
coherent amb alguna 
manifestació que ja havia fet en 
el sentit que, si considerava més 
endavant que no podia realitzar 
degudament el seu Ministeri 
Petrí, renunciaria. Considero que 
aquesta decisió posa en relleu la 
profunda espiritualitat del Sant 

Pare, la lucidesa amb què ha pres aquesta determinació i el seu gran amor a l’Església, a la 
qual ha volgut servir sempre amb la màxima entrega en els diversos ministeris que el Senyor 
li ha confiat.  
 
Tots recordem amb molta satisfacció la visita pastoral del Sant Pare Benet XVI a Barcelona 
amb motiu de la dedicació de la Basílica de la Sagrada Família i la visita a l’Obra del Nen 
Déu. Aquesta visita deixà al Sant Pare i a tots nosaltres un record inoblidable. Demano a tots 
els fidels expressar amb el nostre afecte i la nostra pregària la comunió eclesial amb el Sant 
Pare Benet XVI, Successor de Sant Pere.  
 

Barcelona, 11 de febrer de 2013 
 

+ Lluís Martínez Sistach 
Cardenal Arquebisbe de Barcelona 

Cardenal Lluís Martínez Sistach: 
Profunda espiritualitat, lucidesa i amor a l’Església 
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(CR 12.02.2013) El president de 
la Unió de Religiosos de 
Catalunya (URC), el claretià Màxim 
Muñoz, també se suma al 
reconeixement de la decisió de 
Benet XVI. Explica a 
CatalunyaReligió.cat que “és un 
gest que l'honora, ben discernit i 
pregat, pensant en el bé de 
l'Església”. Afegeix que es pot anar 
més enllà de la decisió puntual de 
Benet XVI: “Pot crear un precedent 
positiu i d'una certa ‘normalització’ 
del papat. Amb llibertat, senzillesa i humilitat mostra els límits de les forces humanes davant 
de responsabilitats tan grans” també davant les tensions que ha viscut durant el seu 
pontificat. 

En la valoració del llegat de Benet XVI, el president de l’URC remarca un “magisteri clar i 
profund en els temes essencials del cristianisme: el Déu amor, Jesucrist, la fe testimoniada i 
transmesa. Amb encícliques, cartes i catequesis que feien pensar i alimentaven l'esperit, 
connectaven la fe amb els grans interrogants de l'ésser humà”. Per això, també lamenta que 
Benet XVI no podrà publicar la seva exhortació sobre la Nova Evangelització que havia de 
recollir el treball del recent Sínode de bisbes. 

Muñoz reconeix que en aspectes més eclesials i litúrgics “més aviat ha fet passos enrere 
respecte al Vaticà II”, però remarca “els esforços sincers de renovar l'Església i voler-la més 
evangèlica, menys aferrada al poder, més transparent”, malgrat que “sembla que han pogut 
més les pressions i les lluites pel poder”.  

 

 

 

 

 “Hi veig un gran sentit de 
responsabilitat i també de gran amor a 
l’Església i a la Humanitat”, afirma el P. 
Josep M. Soler un cop coneguda “amb 
sorpresa” la notícia 

 

Declaració del P. Abat Josep Maria Soler 
davant la renúncia a l’exercici del 

ministeri Petrí del Sant Pare, que farà 
efectiu el proper 28 de febrer, a les 20 h 

 
Montserrat, 11 de febrer de 2013. El P. 
Abat de Montserrat, Josep M. Soler, un cop 
coneguda la renúncia del Sant Pare Benet 

XVI, que farà efectiva el proper 28 de febrer, a les 20 h, manifesta el següent: 

P. Màxim Muñoz, president de l’URC 
“Un gest que pot crear un precedent positiu” 

 

El P. Abat de Montserrat valora “la grandesa humana i espiritual 
en el gest de renúncia” del Papa Benet XVI 

 

http://urc.confer.es/
http://urc.confer.es/
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“Després de conèixer amb sorpresa la renúncia a l’exercici del ministeri Petrí del Papa Benet 
XVI, la primera reacció que he tingut és la de valorar la grandesa humana i espiritual que el 
gest i les mateixes paraules amb què ho ha dit rebel·len de la seva persona. D’altra banda, 
ho ha fet amb un estil molt propi d’ell: considerant primer la possibilitat contrària a la decisió 
que anava a prendre, dient que es podria fer de Papa des de la pregària i des del sofriment, 
però valorant que aquest exercici del ministeri papal demana una activitat i una agilitat que 
per les seves condicions de salut no té. Hi veig un gran sentit de responsabilitat i també un 
gran amor a l’Església i a la Humanitat, per deixar pas a una persona que amb més vigor i 
amb més joventut pugui prestar aquest servei”. 
 
 
 
 
 

(CR) “Ho vaig poder comprovar personalment en la seva manera de comportar-se quan jo 
era a Roma i ell era cardenal”. Ho diu Pascual Piles, superior provincial de l'Orde Hospitalari 
de Sant Joan de Déu, per valorar la renúncia de Benet XVI: “He rebut la noticia amb un 

sentiment de satisfacció, per la 
llibertat d’esperit que ha manifestat 
una vegada més”. 

Per a Pascual Piles és sobretot “un 
gest que el dignifica molt i que ens 
demostra que estem per servir”. 
Així ha estat quan “s’ha adonat 
que les forces que necessitava ja 
no les tenia i ha volgut lliurement 
donar pas als qui continuaran la 
seva obra amb una nova manera 
de procedir”. Tot i que aquest ha 
estat el principal motiu que ha 
subratllat el mateix papa en la seva 
renúncia, el pare Piles també 
agraeix la seva tasca davant dels 

“diversos problemes que ha afrontat a l’interior de l’Església, tot fent neteja en aspectes de 
vida molt necessaris”. 

Per al provincial de Sant Joan de Déu, “Benet XVI demostra amb aquest gest que no és un 
‘carrerista’: l’Evangeli és dels petits i ell, una vegada més, ens ha demostrat que és gran, i ha 
estat gran, perquè sempre s’ha comportat amb la humilitat dels petits”. I va més enllà de la 
valoració del gest per demanar que el que significa la renúncia sigui una “lliçó apresa per 
totes les persones del món, pels membres del poble de Déu i, d’entre ells, els que 
denominem els eclesiàstics, dins dels quals estic jo mateix. Aquests signes són els que hem 
d’aprendre tots i no estar tan condicionats per les quatre coses que tenim”. 

Per als germans de Sant Joan Déu diu que també es significatiu el dia escollit per donar la 
notícia: “el fet que hagi estat en la jornada que l’Església dedica als malalts, com a Germans 
de Sant Joan de Déu, amb un carisma molt dins del sofriment de les persones, és una 
invitació a revitalitzar la nostra vocació”. 

Piles valora la figura de Benet XVI com a persona “molt culta, tot un teòleg que ha sabut 
posar en relleu moltes idees, combinant la tradició amb la modernitat, les reflexions 
històriques que il·luminen amb els plantejaments teològics que evoquen l’Evangeli”. 

P. Pascual Piles, superior provincial de l’Orde Hospitalari de Sant Joan de 
Déu: “Que la lliçó de Benet XVI sigui apresa” 

 

http://www.ohsjd.es/
http://www.ohsjd.es/
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(CR) Mabel Burguell, representant 
les Carmelites de la Caritat 
Vedruna de Catalunya, valora la 
renúncia del Papa com “una 
magnífica notícia” pel que 
“representa històricament que, 
després de molts segles, un papa 
tingui la lucidesa i el coratge de 
retirar-se a temps”. També el 
valora com “un gest de grandesa 
d’esperit, de responsabilitat i de 
transparència que dóna al 
pontificat de Benet XVI un tret de 
modernitat més enllà dels clàssics 

esquemes de conservadorisme o de progressisme”. 

Burgell remarca a CatalunyaReligió que la decisió de Benet XVI mostra un pontífex “amb 
prou fe per saber que no és ell sinó Crist l’únic imprescindible a l’Església, i prou amant 
d’aquesta Església com per no voler que la seva debilitat li sigui un llast”. Així, creu que la 
decisió és fruit d’un “llarg diàleg interior” en el qual “emergeix l’home Joseph Ratzinger, savi 
teòleg, seguidor de Crist i alhora home envellit i de salut fràgil, amb consciència dels seus 
límits” i “emergeix el pontífex Benet XVI, conscient de ser una referència i pal de paller de 
l’Església universal”. En resum, diu, “un gran exemple per a tothom”.  

 
 
 
 

(CR) “El gest de Benet XVI 
obre de bat a bat una porta 
a l’esperança que alguna 
cosa està canviant”. És la 
percepció de Catalina 
Verdera,  filla de la Caritat i 
responsable del programa 
de voluntariat de la 
Fundació Filles de la 
Caritat Fundació Social.  

Explica que de la sorpresa 
ben aviat va passar “a un 
sentiment de pau i d’acció 
de gràcies a Déu” per les 
raons exposades per Benet: “El Papa és humà, com ho va ser Jesucrist, i sent que les forces 
han minvat. Com qualsevol de nosaltres! I amb la lucidesa i senzillesa de l’Esperit. Què en 
pensaran els monsenyors curials? Es un testimoni d’humilitat!”. Per aquest motiu explica a 
CatalunyaReligió.cat que en el seu entorn “tots els comentaris que m’han arribat són 
d’admiració envers Benet XVI per la decisió presa”. 

Catalina Verdera afegeix que “voldríem que servís de precedent a tots els àmbits, en aquest 
cas, de la nostra estimada Església, palesant que la nostra força és l’esperit del Senyor i que 
tots i totes estem pastats del mateix fang. I que Jesús parla de servei i no de poder”. 

Carmelites de la Caritat - Vedruna 
“Un tret de modernitat més enllà de conservadorisme o de progressisme” 

 

Filles de la Caritat. “L’esperança que alguna cosa està canviant” 

http://www.eduvedruna.org/
http://www.eduvedruna.org/
http://www.hijascaridad.org/barcelona/index.shtml
http://www.hijascaridad.org/barcelona/index.shtml
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(CR - 12/02/2013) L’opinió 
dels màxims representants de 
l’Església catalana és ben 
clara. La decisió de Benet XVI 
és un gest molt lloable: deixar 
la seves responsabilitats quan 
lliurement no es veu amb prou 
forces per continuar exercint 
el papat en plenitud de 
facultats. Però, alhora, les 
valoracions van més enllà. El 
gest del Papa és un exemple 
a seguir que diu molt sobre 
l’actitud de servei que han de 
tenir els responsables 
institucionals. 

Aquesta és la línia general de les opinions recollides per CatalunyaReligió.cat entre 
representats de les principals institucions religioses de Catalunya i personalitats significatives 
de l’àmbit social i eclesial. Aquesta és la llista de les valoracions que anirem actualitzant i 
ampliant aquests dies en què l’Església assumeix la primera renúncia voluntària d’un papa 
en l’època contemporània.  

-Sistach: "Gairebé ens ha costat de creure" 

-Vives: "Una decisió d'una gran qualitat espiritual" 

-L'Abat Soler valora “la grandesa humana i espiritual en el gest de renúncia” del papa 

-Unió de Religiosos: “Un gest que pot crear un precedent positiu” 

-Xavier Puigdollers: “Sintonia entre la Santa Seu i Catalunya” 

-Sant Joan de Déu: “Que la lliçó de Benet XVI sigui apresa” 

-Filles de la Caritat: “L’esperança que alguna cosa està canviant” 

-Carmelites de la Caritat - Vedruna. “Un tret de modernitat més enllà de conservadorisme o 
de progressisme” 

 Confronteu: http://www.catalunyareligio.cat/articles/35945 

 

 

 

Madrid, 12 de febrero de 2013 (IVICON).- El presidente de CONFER, el P. Elías Royón, ha 
hecho pública una nota con la que quiere mostrar el agradecimiento de la Vida Religiosa en 
España a Benedicto XVI por su "gesto profético" y su constante apoyo. 

L’Església catalana situa el gest de Benet XVI 
com un exemple a seguir 

 

La Vida Religiosa Española 

muestra su agradecimiento a Benedicto XVI 

http://www.catalunyareligio.cat/articles/35871
http://www.catalunyareligio.cat/articles/35886
http://www.catalunyareligio.cat/articles/35881
http://www.catalunyareligio.cat/articles/35926
http://www.catalunyareligio.cat/articles/35940
http://www.catalunyareligio.cat/articles/35941
http://www.catalunyareligio.cat/articles/35947
http://www.catalunyareligio.cat/articles/35962
http://www.catalunyareligio.cat/articles/35962
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¡Gracias, Santidad! 

Junto al sentimiento de pesar por los motivos de la renuncia del Santo Padre, los religiosos y 
las religiosas españoles queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento por el 
“gesto profético” que ella significa.   

Aunque su delicada salud era cada vez más patente, la renuncia de Benedicto XVI al 
ministerio de Obispo de Roma ha causado en todo el mundo una enorme sorpresa; nadie 
seriamente se atrevía a predecir una decisión de esta importancia para la vida de la Iglesia, 
como él mismo ha indicado.     

Una decisión tomada en la intimidad de la conciencia delante de solo Dios, de quien ha 
recibido la misión, con un profundo sentido de responsabilidad eclesial, mirando, con gran 
libertad de espíritu, lo que es  mejor para la Iglesia, cuando siente que las  fuerzas 

disminuyen y se debilita el vigor corporal. Una 
decisión que engrandece su figura de Pastor, 
que sabe anteponer el bien de la  Iglesia a 
cualquier otra consideración. Pero un gesto que 
habla también de humildad y de profunda 
humanidad al reconocer y aceptar que “ya no 
tiene fuerzas para ejercer adecuadamente su 
ministerio”.   

Nuestro agradecimiento por lo que sus palabras 
y cercanía pastoral han significado para la vida 
religiosa en estos años de su Pontificado. Ha 
sido frecuente su gratitud y confianza de Pastor 
de la Iglesia universal hacia la presencia de la 
vida consagrada en la misión de la Iglesia. La 
misión es el modo de ser de la Iglesia y, en 
esta, de la vida consagrada. Así, el pasado día 
dos, en la homilía de la Jornada de la Vida 
Consagrada: “Vosotros cooperáis a la vida y a 
la misión de la Iglesia en el mundo”; expresión 
que recordaba aquellas otras a los Superiores  
y Superioras Generales “agradeciendo 

vivamente todo lo que hacéis en la Iglesia y con la Iglesia a favor de la evangelización y de 
la humanidad” y aludía con especial delicadeza a los religiosos “que sufren por testimoniar el 
Evangelio” (26.11.2010).   

Nuestra gratitud por sus afirmaciones claras sobre la razón de ser y el sentido de la Vida 
Religiosa en la Iglesia. De nuevo el pasado día dos nos advertía no escuchar las voces de 
los “profetas de desventuras que proclaman el fin o la sin razón de la vida consagrada en la 
Iglesia de nuestros días”. Palabras semejantes tuvieron una especial relevancia en unos 
momentos en que estas “profecías” salían de algunos sectores de la misma Iglesia: “La vida 
consagrada tiene su origen en el mismo Señor… por eso nunca podrá faltar ni morir en la 
Iglesia: fue querida por el mismo Jesús como parte inamovible de su Iglesia… es un bien 
para toda la Iglesia, algo que interesa a todos… por eso la promoción de las vocaciones a la 
vida consagrada debe ser un compromiso sentido por todos: obispos, sacerdotes, religiosos 
y laicos” (5 noviembre 2010).   

No podemos dejar de recordar en este momento de agradecimiento a Benedicto XVI cómo 
definió nuestra identidad; posiblemente unas de las más bellas y profundas definiciones de 
los consagrados: “sois por vocación ‘buscadores de Dios’” y añadía, “buscáis lo definitivo, 
buscáis a Dios, mantenéis la mirada dirigida a Él”. Indicaba así el testimonio sencillo y 
humilde de unos hombres y unas mujeres que han hecho de sus vidas, por vocación, una 
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“búsqueda”  de Dios; buscan a Dios porque buscan las cosas que permanecen, las cosas 
que no pasan; buscan a Dios para encontrar y servir a sus hermanos. Lo buscáis, nos decía 
el Papa, en los hombres y mujeres de nuestro tiempo, en los pobres, en la Iglesia, en la 
Eucaristía y en la Palabra. Y concluía con unas palabras síntesis de afirmación y 
exhortación: “Sois siempre apasionados buscadores y testigos de Dios” (26.11.2010).   

Animó a la vida consagrada en su entrega y seguimiento radical a Jesucristo a caminar en la 
fe y en la esperanza, en medio de las dificultades, como querida por el mismo Señor para “la 
edificación y santidad de la Iglesia”. Nos propuso horizontes amplios para una misión sin 
fronteras, y metas de exigencias evangélicas: “es el evangelio vivido cada día lo que da 
encanto y belleza a la vida consagrada y la presenta ante el mundo como una alternativa 
fiable…esto es lo que espera la Iglesia de vosotros: ser evangelio viviente”.   

Volvía sobre este argumento en la bellísima homilía de la pasada Jornada de la Vida 
Consagrada, recordando algo tan esencial en nuestra identidad: “saber reconocer la 
sabiduría de la debilidad” y un poco después: “En la sociedad de la eficacia y del éxito, 
vuestra vida, marcada por la “minoría” y por la debilidad de los pequeños, por la empatía con 
aquellos que no tienen  voz, se convierte en un signo evangélico de contradicción”. 

En estos momentos, conmovidos y fortalecidos por su testimonio, ¡gracias, Santidad!   

Elías Royón, S.J. Presidente de CONFER 

 

 

 

CIUDAD DEL VATICANO, 11 de febrero de 2013 (Zenit.org) - Ofrecemos el editorial del 
diario vaticano L'Osservatore Romano sobre la renuncia de Benedicto XVI. 

Es un evento sin precedentes, y que en consecuencia ha dado enseguida la vuelta al 
mundo, la renuncia de Benedicto XVI al papado. Como el mismo pontífice anunció con 
sencilla solemnidad ante un grupo de cardenales, desde la tarde del 28 de febrero, la sede 
episcopal de Roma estará vacante y enseguida se convocará el cónclave para elegir al 

Editorial de 'L'Osservatore Romano' 

sobre la renuncia de Benedicto XVI 

http://www.zenit.org/?utm_campaign=diariohtml&utm_medium=email&utm_source=dispatch
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sucesor del apóstol Pedro. Así se especifica en el breve texto que el papa ha compuesto 
directamente en latín y que leyó en consistorio. 

La decisión del pontífice fue tomada desde hace muchos meses, tras el viaje a México y 
Cuba, en una reserva que nadie pudo romper, y habiendo “repetidamente examinado” la 
propia conciencia “ante Dios” (conscientia mea iterum atque iterum coram Deo explorata), a 
causa del avance de la edad. Benedicto XVI explicó, con la claridad que le es propia, que 
sus fuerzas no le acompañan "para ejercer en modo adecuado la tarea inmensa” exigida a 
quien es elegido “para gobernar la barca de san Pedro y anunciar el Evangelio”. 

Por esto, y solo por esto, el romano pontífice “bien consciente de la gravedad de este acto, 
con plena libertad” (bene conscius ponderis huius actus plena libertate) renuncia al ministerio 
de obispo de Roma que le fue confiado el 19 de abril de 2005. Y las palabras que Benedicto 
XVI ha elegido indican en modo transparente el respeto de las condiciones previstas por el 
derecho canónico para la renuncia a un cargo que no tiene parangón en el mundo, por el 
peso real y la importancia espiritual. 

Es archisabido que el cardenal Ratzinger de ningún modo buscó la elección al pontificado, 
una de las más rápidas en la historia, y que la aceptó con la sencillez propia de quien en 
verdad confía su propia vida a Dios. Por esto Benedicto XVI no se ha sentido nunca solo, en 
una relación auténtica y cotidiana con quien amorosamente gobierna la vida de cada ser 
humano, y en la realidad de la comunión de los santos, sostenido por el amor y por el trabajo 
(amore et labore) de los colaboradores, y apoyado por la oración y la simpatía de 
muchísimas personas, creyentes y no creyentes. 

A esta luz hay que leer también la renuncia al pontificado, libre y sobre todo confiada en la 
providencia de Dios. Benedicto XVI sabe bien que el servicio papal, “por su esencia 
espiritual”, puede ser realizado también “sufriendo y orando”, pero subraya que “en el mundo 
de hoy, sujeto a rápidos cambios y agitado por cuestiones de gran relevancia para la vida de 
la fe” para un papa, “es necesario también el vigor, tanto del cuerpo, como del ánimo”, vigor 
que en él va naturalmente menguando. 

En las palabras dirigidas a los cardenales, primero sorprendidos y luego conmovidos, y con 
su decisión que no tiene precedentes históricos comparables, Benedicto XVI demuestra una 
lucidez y humildad que es sobre todo, como explicó una vez, adherencia a la realidad, a la 
tierra (humus). Así, no sintiéndose ya en grado de “administrar bien” el ministerio que se le 
ha confiado, ha anunciado su renuncia. Con una decisión humanamente y espiritualmente 
ejemplar, en la plena madurez de un pontificado que, desde su inicio y durante caso ocho 
años, día a día, no ha dejado de asombrar y que por cierto dejará una huella profunda en la 
historia. Aquella historia que el papa lee con confianza en el signo del futuro de Dios. 

Traducido del italiano por Nieves San Martín 

 

 

Del 27 de desembre al 2 de gener va tenir lloc a Vilafranca del Penedès el XIV Capítol 
Provincial de la Província de Sant Joaquim de les Germanes de la Caritat de Santa Anna, 
formada per Catalunya, Osca i Costa d’Ivori. 

El tema que ens convocava, i al qual vam dedicar el treball d’aquest dies, ha estat Camins 
d’Evangelització avui des del nostre Carisma, Esperit i missió, tot combinant reflexió 

Capítol Provincial de les Germanes de la Caritat de Santa Anna 
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personal, grups i sessions plenàries. A la sessió del matí del dia 2 ens acompanyaren un 
grup de laics que comparteixen amb nosaltres vida i missió.  

També ha estat Capítol d’eleccions i ha estat elegit el nou Consell Provincial, format per 
· Gna. Rosa Mª Arbós Ballesteros: Superiora Provincial 
· Gna. Rita Jordán Gómez – Vicaria Provincial, encarregada de la Delegació d’Economia i 
Administració i dels àmbits de Cooperació al Desenvolupament i Animació Missionera.  
· Gna. Mª Jesús Oncins Ballester – Consellera, encarregada del Ministeri Pastoral d’Acció 
Social i de l’àmbit de Pastoral.  
· Gna. Mª José Escalona Berges – Consellera, encarregada del Ministeri Pastoral de 
Educació.  
· Gna. Paloma Aragüe Calle – Secretària Provincial, consellera, encarregada del Ministeri 
Pastoral de Salut i de l’àmbit de Família Santa Anna. 

Donem gràcies a Déu per aquest esdeveniment eclesial i congregacional, temps de gràcia, 
treball i experiències compartides. Que el seu Esperit continuï portant llum i força al camí de 
cada dia, que vol ser resposta fidel a la crida que Déu ens fa en el si de l’Església i de la 
Congregació. 

 
 

 

Del 30 de gener al 3 de febrer 
les germanes Oblates del 
Santíssim Redemptor hem 
celebrat el primer Capítol 
provincial de la nova província 
anomenada, ara ja oficialment, 
d’Europa. Respon al procés 
d’unificació que hem estat 
realitzant a escala 
congregacional en els darrers 
anys i, en el nostre cas, unifica 
tres províncies que 
corresponen a Espanya, 
Portugal i Itàlia. 

No podem dir que sigui el final 
d’un procés, doncs som 
conscients que queda molt 

camí per fer en tot el que implica una unificació, més enllà de la jurídica. Però és cert que 
ajuda a visibilitzar i prendre consciència del recorregut, alhora que activa la coresponsabilitat 
en continuar construint família en un marc més ampli. Quant a germanes i laics, s’està fent 
aquest recorregut d’establir llaços, apropar i compartir experiències i, en definitiva, saber-nos 
en un mateix marc i objectiu: “recrear la missió amb clau de futur”. Aquest ha estat el nostre 
lema i el que dóna sentit al procés. 

Per liderar-ho s’ha escollit el nou equip provincial, que conjuga experiència i novetat, 
ambdues necessàries en moments de canvis com l’actual.  
  
Clausura del I Capítulo Extraordinario de la Provincia de Europa 
A las 22.00 horas se ha clausurado el I Capítulo Extraordinario de la Provincia de Europa. El 
nombre oficial de la nueva Provincia es "Europa", titular: Ntra. Sra. del Buen Consejo. 

Capítol Provincial de les Germanes Oblates del Santíssim Redemptor 
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Tras haber aprobado los Estatutos, se ha elegigo al Nuevo Equipo de Animación y Gobierno 
que acompañará la andura provincial. 

Superiora Provincial: Mª Luisa Rodríguez 
1ª Consejera y Vicaria: Purificación Alzola 
2ª Consejera y secretaria: Mª Luisa Cotolí 
3ª Consejera: Mª Ángeles García 
4ª Consejera: Asunción Bartolomé 
Administradora: Mª Felicidad Martínez 
 
BRINDIS POSTCAPITULAR 
El olivo:  su resistencia, permanencia, las huellas del tiempo en su 
viejo tronco. 
Los cerezos: que apuntan la novedad de la primavera. 
Europa: juegos de claro-oscuro y equilibrio tradición y novedad. 
 
BRINDAMOS Y AGRADECEMOS 
La vida que anuncia el equipo nuevo, dinamizador en este 
momento histórico de una parcela congregacional enraizada en las 
fuentes de la tradición, abierto al futuro. 
 
Nos hemos dado nombre y alimentado en el sentido de los que somos. 
Agradecemos a todas las personas que han acompañado este proceso, especialmente a las 
hermanas que se disponen a ceder el testigo. 
Agradecemos a las que asumen en este momento el relevo. 
Nos congratulamos porque anunciamos la primavera de una nueva etapa en la historia de la 
Congregación, junto a las otras Provincias. 
 
BRINDAMOS Y EXPRESAMOS UN DESEO 
Como la joven Europa enamoró a Zeus, seamos atrayentes, significativas, alternativa para 
tantas personas y mujeres que se acerquen y apoyen en nuestro tronco. 
 
 
 

 
COMUNICAT DE LA REESTRUCTURACIÓ DE LA CONGREGACIÓ DE LES GERMANES 
CARMELITES DE LA CARITAT-VEDRUNA A EUROPA  

  
Madrid, 11 de desembre de 2012 

 
Na Mª Narcisa Fiol Sáiz, Germana Provincial de la Província Vedruna d'Europa, de la 
Congregació de GG. Carmelites de la Caritat, i les Germanes M. Gracia Gil Martínez i M. 
Dolores Arrieta Olmedo, membres de l'Equip Provincial, 
 

COMUNIQUEN que, amb data 26 de febrer de 2012, la Congregació de Germanes 
Carmelites de la Caritat ha reestructurat les nou Províncies Canòniques d'Europa, 
creant per a això una Província, anomenada “Província Vedruna d'Europa”, que 
integra les anteriors Províncies a nivell Canònic. Compten amb un únic Equip 

Provincial anomenat en el paràgraf anterior. 
Per a un millor acompanyament de les Germanes i Comunitats, aquesta Província Vedruna 
d'Europa s'ha configurat, a Espanya, en tres Zones: 
 

Germanes Carmelites de la Caritat-Vedruna a Europa 
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Zona A, que comprèn les Províncies Canòniques de València i Vitòria. 
Zona B, que comprèn les Províncies Canòniques de León, Madrid i Valladolid. 
Zona C, que comprèn les Províncies Canòniques de Barcelona, Girona i Tarragona. 

A cada Zona s'han nomenat tres Delegades de la Provincial amb poders per a representar-la 
en tots els Estaments civils i eclesiàstics. Adjuntem a aquest comunicat un escrit amb les 
dades precises de les Delegades. 

Desitgem seguir amb presència viva i activa en cadascuna de les Diòcesis i Conferències de 
religiosos/es, a través de les Delegades provinents de les antigues Províncies que coneixen 
bé la realitat. 

Com a Equip Provincial reiterem, en nom de la Congregació a Espanya, l'adhesió a 
l'Església i a la Vida Religiosa, a les quals ens disposem a servir en fidelitat i alegria de cor. 
Atentament, 

 
 
 

 
 
 

Signat: Mª Narcisa Fiol Saiz Signat: Mª Gracia Gil Martinez          Signat: Mª Dolores Arrieta Olmedo 
   Gna. Provincial      Equip Provincial                      Equip Provincial 

 
 

 

 
Fa uns dies, a la facultat de Belles 
Arts de Barcelona hi hagué la 
defensa d'una tesi doctoral sobre 
un treball d'investigació referit al 
patrimoni documental.  

No és gaire freqüent que una 
monja defensi una tesi i encara 
menys si és d'un orde monàstic; ni 
tampoc si tracta d’un tema no 
teològic i que, a més, les 
aportacions que ha fet siguin 
qualificades com un haver de 
parlar, en el camp de l'estudi del 
paper i de les seves marques 
d'aigua, d'un abans i un després d'aquesta tesi doctoral.  

La tesi defensada per Mª Dolores Díaz de Miranda i Macías s'inscriu en l'actual marc de les 
titulacions europees i obtingué la menció “Cum laude”. És una contribució més de les tantes 
que la comunitat de monges benedictines de Sant Pere dels Puel·les ha realitzat en els seus 
quaranta anys de treball en la salvaguarda i preservació del patrimoni documental, a través 
dels seus tallers de restauració i enquadernació. En el començament el taller de restauració 
va ser uns dels primers centres d'aquestes característiques establerts no només a Catalunya 
sinó a tot Espanya; en l'actualitat la seva activitat inclou la col·laboració i direcció de treballs 
d’interdisciplinaris, compte amb nombroses publicacions especialitzades i, des de fa un any, 
ha iniciat cursos de formació per a professionals de la restauració i conservació del patrimoni 
cultural (http://www.culturabenedictines.es). 

Presència de l’Església en la investigación del patrimoni cultural 
 

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=Arts
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=Macías
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=cum
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=laude
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=benedictinas
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=Puel
file:///C:/Users/Lolín/Desktop/DEFENSA_TESIS/http
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=culturabenedictines
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Els estudis del paper i les marques d'aigua es van iniciar l'any 1736, en els més de dos-cents 
anys de recorregut gairebé s'han produït canvis metodològics, el que ha implicat una certa 
paràlisis en els avanços de la investigació. La filigrana o marca a l'aigua és la imatge que 
s'observa en el paper al mirar-lo a contrallum, a tots ens és familiar la marca de Galgo o una 
torre de Guarro. En aquesta tesi es plantegen aquests estudis de manera que a través d'un 
full de paper es pot saber: l'any de fabricació, el lloc, el molí paperer, el fabricant, el nombre 
d'operaris del molí, el tipus de forma paperera, el nombre de tines del molí, la qualitat de les 
aigües, l'estació que es va fer el paper, els tipus de matèries primeres, si eren importades 
per causa de pestes o altre 
tipus d'epidèmies, les vies de 
distribució del paper i un llarg 
etcètera. Per altra banda, com 
que utilitza les eines 
informàtiques permet la difusió i 
intercanvi de la informació 
gairebé de forma il·limitada 
entre els investigadors de tot el 
món. Per a assolir aquests 
objectius, Mª Dolores ha creat 
una base de dades i un corpus 
de filigranes que recull 
aproximadament 100.000 
dades de 1.300 papers analitzats, constituint-se en consulta obligada a l'hora de construir la 
història del paper. També s’ofereix com a model metodològic per a la creació d'altres bases 
de dades. Les conclusions sobre els sistemes de reproducció de les imatges estan basades 
en la realització d'uns 5.000 reproduccions amb diversos mètodes i el sistema de codificació 
iconogràfic ha estat validat amb de 56.000 filigranes. Com a fruit immediat, aquesta base de 
dades ja està sent utilitzada per a la creació del Corpus de Filigranes Hispàniques, projecte 
depenent del Ministeri de Cultura i que aspira recollir les filigranes de tots els fons 
documentals espanyols, d’Hispanoamèrica i de Portugal. Així mateix s'han començat a fer 
els primers passos per a integrar-la en el fòrum d'estudis internacionals a través de la 
plataforma digital europea The Memory of paper del Bernstein.  

El bon fer, la dedicació i la cura del patrimoni cultural estan en l'essència de la vida 
benedictina. Que es faci, a més, des d'una comunitat femenina reflecteix una de les moltes 
facetes del paper actiu i creador de les dones. Com a església constatem que la presència 
de la vida religiosa s'estén a tots els àmbits de la societat fecundant i innovant noves vies de 
progrés i avanç del saber. 

 

 
 

(Masdecerca | Fernando Prado, cmf | 2 Febrero 2013) 

El Aula Magna del Claretianum estaba al completo. Eran las cinco de la tarde y el IX 
encuentro para religiosos y religiosas de habla española comenzó con puntualidad. 

Entre el público, numerosos hermanos y hermanas venidos para la ocasión dediferentes 
congregaciones, institutos y nacionalidades. Entre ellos, numerososSuperiores y 
Superioras generales, miembros de gobiernos generales y figuras destacadas de la vida 
consagrada del mundo (UISG, USG…). El Card. Joao Braz de Aviz, Prefecto de 
la CIVCSVA presidía este sencillo y fraterno acto organizado por laeditorial católica 
Publicaciones Claretianas de Madrid, junto con el ITVC-Claretianum de Roma en vísperas 
de la Jornada de la Vida Consagrada. 

Cardenal Braz de Aviz: “Es tiempo de volver a lo esencial” 
 

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=estudiós
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=docientos
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=paràlisis
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=Galgo
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=Hispanoamérica
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=The
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=Memory
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=paper
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=Bernstein
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=benedictina
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El ambiente era ideal y el tema venía como anillo al dedo. En medio del año de la fe y de la 
celebración de los 50 años del concilio, el libro Un relato del Espíritu. La vida consagrada 
postconciliar del P. Aquilino Bocos, fue el hilo conductor del encuentro. 

El director de la editorial, P. Fernando Prado, introdujo el acto y tras la bienvenida del P. 
Xabier Larrañaga, superior del Claretianum, tomó la palabra el Cardenal Braz de Aviz. Con 

un tono sencillo y profundo, agradeció a la 
editorial la organización de este encuentro y 
su labor al servicio de la vida consagrada, a 
la vez que animó a los presentes a celebrar 
con fervor la jornada de la vida consagrada. 

Sus palabras afectuosas y de 
estímulo alegraron a los presentes. “Los 
carismas que representáis son de una gran 
riqueza, pues además de haber sido 
consolidados en la historia son algo que 
viene de Dios”. “Os invito a ser fuertes y 
perseverantes, a pesar de las dificultades”. 

“Quizá sea tiempo de dejar en un segundo lugar las obras para preservar lo esencial”. 
“Volver a lo esencial es hoy fundamental”, dijo. “Se pueden tener menos cosas, menos 
obras, menos inversiones, pero nunca menos intensidad del carisma”. Ahí está hoy el 
camino de las personas cosagradas: simplicidad, sencillez, marcada por un proyecto de vida 
común. En medio de un mundo dividido, los consagrados y las consagradas han de ofrecer 
la sencillez de la vida común como una prueba de que “el otro es nuestro camino”. Este 
camino lo hacemos con los demás, en comunión. ”Dios quiso, sin duda, una Iglesia de 
hermanos”. 

El P. José Félix Valderrábano, Secretario gereneral de la congregación claretiana, 
colaborador de tantos años y amigo del autor introdujo al P. Aquilino Bocos quien en su 
intervención hizo un recorrido por el planteamiento fundamental de su libro. Un libro que está 
saliendo estos días a las librerías en italiano y en los próximos meses verá la luz en francés. 
Sin duda un libro oportuno e imprescindible para comprender mejor el caminar de la vida 
consagrada en el postconcilio que, sin 
duda, se está convirtiendo en una obra 
de referencia internacional. 

El libro hace análisis pero no se queda 
en él. Es una auténtica lectura 
creyente de la historia vivida que se 
proyecta hacia el futuro con 
esperanza. La vida consagrada, dijo el 
P. Aquilino, ha de acostumbrarse 
a frecuentar el futuro. Un futuro 
abierto a seguir siendo contado 
(relatado) por el Espíritu. 

Los asistentes pudieron adquirir el libro 
del P. Aquilino y también la última obra 
por él escrita: la semblanza de la vida de un viejo conocido de los presentes (el difunto P. 
Severino María Alonso). Igualmente, los asistentes fueron obsequiados con un pequeño 
detalle por parte de la editorial.  

Al finalizar el acto, los religiosos y religiosas de habla española quedaron emplazados para 
el próximo encuentro que tendrá lugar el próximo año en torno a estas fechas. 
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(revistaecclesia.-)  El jesuita cordobés Elías Rayón Lara (7937) preside la Conferencia 
Española de Religiosos y Religiosas, la CONFER, desde hace tres años y tres meses. Es la 
segunda vez que ocupa este cargo, pues ya lo hizo de 1994 a 1995. El padre Royón ha sido 
provincial de la Compañía de Jesús, consejero general y asistente territorial. 
 
¿Qué es la CONFER? Una definición, una descripción  
CONFER es un organismo de derecho pontificio constituido por los superiores y superioras 
mayores de los Institutos Religiosos establecidos en España que hayan querido inscribirse 
en ella. Su misión institucional se resume en la tarea de promover y animar la vida religiosa 
apostólica dentro de la misión de la Iglesia; por tanto, establecer y fomentar la cooperación y 
coordinación con la Conferencia Episcopal y con cada uno de los obispos en sus diócesis. 
Para conseguir estos fines, CONFER promueve reuniones de estudio, congresos, 
asambleas, jornadas, cursos de formación, publicaciones etc. Y establece delegaciones 
regionales y diocesanas. 
 
En noviembre de 2013 concluye su mandato. ¿Es posible la reelección?  
No. No es posible; según nuestros estatutos solo pueden ser elegidos los superiores 
mayores y yo ya no lo soy. 
 
¿Cuáles han sido hasta ahora los principales quehaceres e hitos de su presidencia en 
CONFER?  
En realidad trabajamos en equipo con la secretaría general y el consejo general. En el 2010 
trazamos un programa con unos objetivos con dos ejes fundamentales: la esperanza y la 
comunión. Dos objetivos muy necesarios en la sociedad y en la Iglesia. 
Los hemos trabajado a diversos niveles y en diferentes ámbitos. Hacia el interior de la vida 
religiosa, en las asambleas generales cada año; en las actividades de las diferentes áreas 
de CONFER, así como también en los encuentros con las CONFER regionales y diocesanas 
que se han impulsado bastante. También se trabaja y se construye comunión en las 
relaciones y en la colaboración y participación pastoral en las diócesis. 
La vida religiosa se esfuerza en anunciar a Jesucristo como esperanza para esta sociedad 
inmersa en una crisis que afecta a tantos aspectos y no solo al económico. El testimonio de 
los religiosos y religiosas tan cercanos a los más desfavorecidos es una manera de llevar a 
cabo este anuncio. Creo que la nueva evangelización y 
el Año de la Fe están invitando a la Iglesia toda, y en 
ella a la vida religiosa, a una auténtica renovación y 
conversión. La comunión es una tarea que exige 
purificación del corazón. 
 
¿Cuáles son las razones de las reestructuraciones 
y unificaciones de las provincias religiosas? ¿La 
más importante de ellas es la vocacional? ¿Cómo 
lograr que estas unificaciones sean verdadera 
novedad y gracia? 
Evidentemente que una razón para estas 
reestructuraciones es la disminución de los recursos 
humanos de las congregaciones. Pero sería un error 
pensar que ese es el único motivo. Hoy existe una 
presencia de numerosos laicos que colaboran en las 
Instituciones apostólicas en «misión compartida», con 

Entrevista al P. Elías Royón, presidente de CONFER 
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muy buenos frutos. Se pueden también hacer «reajustes» que no implican necesariamente 
una reestructuración. Las congregaciones pretenden, en la situación actual, continuar 
prestando el mejor servicio posible a la Iglesia y a la sociedad según sus propios carismas. 
Renovar y adaptar a los nuevos tiempos su dinamismo apostólico. No se trata de «cerrar», 
sino de discernir dónde hay más necesidad, dónde se puede ser más útil, qué nuevas 
fronteras sociales, culturales, espirituales… exigen la presencia de los carismas religiosos. 
Yeso requiere reestructurar provincias, comunidades, obras apostólicas. 
Pero toda reestructuración lleva consigo ineludiblemente una auténtica renovación espiritual 
del cuerpo de la congregación; revitalizar su vida y misión. No se pretende una mera 
reestructuración organizativa. La vida religiosa y sus obras apostólicas no son empresas que 
se reestructuran con métodos puramente estratégicos. Resumiendo, podríamos decir que no 
nos preparamos para morir sino para vivir dejándonos llevar del soplo del Espíritu que nos 
regaló como don a la Iglesia. 
 
En medio de una gran penuria de vocaciones en Occidente y en España, ¿cómo 
trabaja CONFER las vocaciones?  
Sí, ciertamente, hay una gran preocupación en toda la Iglesia, por la penuria de las 
vocaciones sacerdotales y religiosas. Pero debemos ser conscientes que el futuro de la vida 
consagrada no se juega en el número de religiosos, sino en la radicalidad de nuestro 
seguimiento a Jesús; sin embargo, es legítima y responsable la preocupación por este tema. 
CONFER tiene un área dedicada a la Pastoral Juvenil y Vocacional que realiza una gran 
actividad. Cuenta con un equipo de quince religiosos, religiosas y laicos de diversas 
congregaciones, que organizan cada año varias jornadas de reflexión sobre diversos 
aspectos de la pastoral vocacional. A algunas de estas jornadas asisten más de 700 

participantes. Tratamos principalmente 
de fomentar en las congregaciones el 
cultivo de una cultura vocacional, y de 
organizar equipos intercongregacionales 
en las CONFER diocesanas. 
 
La vida consagrada en España sigue 
realizando una ingente labor. ¿Podría 
darnos algunas cifras y los ámbitos 
de este servicio?  
En la Iglesia española existen 6.000 
comunidades religiosas, que pertenecen 
a unas 400 congregaciones religiosas; 
de las cuales 100 son masculinas y 300 
femeninas. El total de religiosos son 
49.000; de ellos 38.000 son religiosas, y 

11.000 varones. A estos hay que añadir 11.500 religiosos y religiosas de vida contemplativa. 
Los números se completan con una enumeración de los campos donde están presentes en 
la evangelización de la Iglesia española: colegios, escuelas, hospitales, residencias de 
ancianos, centros sociales, atención a los más marginados, Universidad, cultura, revistas, 
parroquias, catequesis y Cáritas parroquiales, espiritualidad, teología… 
 
¿Qué conclusiones extraer, pues, de este mosaico que nos ha trazado?  
Prefiero repetir palabras de los dos últimos Papas: Juan Pablo 11: el tercer motivo para 
celebrar la Jornada de la Vida Consagrada: «Hacer más viva la conciencia de los religiosos 
de su insustituible misión en la Iglesia y en el mundo» (2-2-1997). Benedicto XVI: «Deseo 
expresar mi vivo agradecimiento por todo lo que hacéis en la Iglesia y con la Iglesia a favor 
de la evangelización y del hombre». y al final de su discurso añadió: «Las dificultades no 
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deben hacer olvidar que la vida consagrada tiene su origen en el Señor, es querida por El 
para La edificación y la santidad de su Iglesia, y por eso la misma Iglesia no será nunca 
privada de ella». (26 11- 2010). 
 
¿Cuál es el origen y el sentido del Día de la Vida Consagrada? ¿Por qué su 
celebración en la fiesta de la Presentación del Señor?  
La Jornada de la vida consagrada fue instituida por el beato Juan Pablo II en el año 1997 en 
la fiesta de la presentación que María y José hicieron de Jesús en el templo “para ofrecerlo 
al Señor”, (Lc 2, 22). La Presentación de Jesús es un icono elocuente de la donación total 
que hacen los religiosos y las religiosas llamados a reproducir en la historia, el estilo de vida 
que Jesús eligió para sí: pobre, casto y obediente. 
El mismo Juan Pablo II indicó tres objetivos para esta Jornada: dar gracias a Dios por el gran 
don de la vida consagrada a la Iglesia, promover en el pueblo de Dios su conocimiento y 
estima, y finalmente que los consagrados hagan más viva la conciencia de su misión 
insustituible en la Iglesia y en el mundo. 
 
Algunas ideas y propuestas para potenciar esta Jornada.  
Nos gustaría que el Pueblo de Dios participara más en la celebración de esta jornada junto 

con los religiosos y las religiosas; que en las 
parroquias se celebrase la eucaristía con la 
presencia de religiosos y laicos. 
 
¿Cuál es el lema de este año? Un breve 
comentario  
El lema de este año está relacionado con el Año 
de la Fe. Se ha tomado precisamente de Porta 
fidei: «Signo vivo de la presencia de Cristo 
resucitado en el mundo». 
Los religiosos y religiosas nos sentimos 
convocados a ser los testigos creíbles que la 
Iglesia y el mundo necesitan hoy para abrir el 
corazón de muchos al deseo de Dios; invitados, 
en este Año de la Fe, a preguntarnos si somos 
en nuestro mundo las huellas del amor y la 
bondad de Dios. 
El Resucitado vivió el mundo de su tiempo; se 
hizo presente en una gran diversidad de 
escenarios; acompañó situaciones de 
desolación y de fe vacilante como en la 
Magdalena, de encerramiento por miedo al 
entorno como la comunidad de Jerusalén, de 
desesperanza por el fracaso en los discípulos de 

Emaús, de individualismo en la exigencia de señales para creer como Tomás… 
Todas ellas son también hoy fronteras en nuestra sociedad; a ellas se nos envía para ser 
signos de la presencia del Resucitado, y hacer así más visible y más creíble a su Iglesia. 
Esa es la responsabilidad misionera de la vida religiosa, que se nutre de la escucha atenta 
de la Palabra, «tratando de percibir los signos de los tiempos en la historia actual» (PF, 15), 
concretando esa Palabra del Señor, como signos de la presencia compasiva de Jesús que 
«pasó por el mundo haciendo el bien» curando a todos de sus enfermedades y dolencias. 
(cf. Hech 10, 38; Mc 32, 34). 
 

 

 



18 

 

  

 
   

Jornada per a responsables de formació  

  

 

El P. Antoni Gomis va dirigir el dia 21 de gener, dilluns, la Jornada de reflexió i estudi sobre 
la maduresa personal i equilibri psicològic en la vivència de l'estil de vida religiós amb la 
participació de 13 religioses i religiosos.  
Després de fer una exposició acurada sobre el tema, es va obrir un espai per al diàleg i el 
debat, considerat força enriquidor.  
Es considera que la fórmula es pot repetir en el futur sobre temes referents a 
l’acompanyament i a la formació vocacionals dels candidats a la vida religiosa. 
 

Acompanyament de religioses i religiosos grans.  
El tema d’estudi i la reflexió d’aquesta reunió, celebrada el 29 de gener, ha apuntat 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 ha estat concentrar el diàleg en les residències o en la gestió dels serveis 
geriàtrics encara que, tangencialment, puguin influir en aspectes concrets de 
l’acompanyament.  
Hi han assistit 43 religioses i religiosos. 

 

  

 

L’URC: espai de reflexió, de formació i d’intercanvi 
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La primera hora, els participants s’han distribuït en grups per definir les necessitats de les 
religioses i religiosos grans en aquesta etapa de la seva vida, les dificultats i reptes de 
l’acompanyament, així com elaborar alguna proposta per a l’URC. 
 

  

 

La segona part s’ha dedicat a la posada en comú dels grups, en l’aclariment dels temes 
exposats i el diàleg sobre les propostes presentades.  
Es creu convenient mantenir l’intercanvi, com obrir portes a la formació en temes ben 
específics, com la dimensió espiritual, etc. 
 

 

 

 

En Lleida, el pasado Sábado, nos reunimos como diócesis para celebrar la Eucaristía en la 
fiesta de la Vida Consagrada, la Candelaria o Presentación del Niño Jesús en el Templo. 
También nosotros quisimos renovar nuestra ofrenda al Señor, ser signo vivo de la presencia 
de Cristo Resucitado en el mundo, como nos recuerda el lema en este año de La Fe. Fue en 
la Iglesia de La Sangre y presididos por nuestro obispo D. Joan Piris, y por D. Sebastià 
Taltavull, obispo auxiliar de Barcelona. 
 

  

Jornada de la Vida Consagrada al Bisbat de Lleida 
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También acompañábamos los sesenta años de vida Consagrada del Hermano Andrés, 
Jesuita al servicio de la diócesis. Nos unimos a su Acción de Gracias, a su gozo de haber 
ofrecido su vida al Señor y para el Señor. 

Continuamos esta Jornada en la Residencia Universitaria de las Hermanas del Corazón de 
María. Allí, tuvimos como objetivo el encuentro de unas congregaciones con otras, la 
convivencia e intercambio de vida y experiencias. Y todo ellos a través de un compartir la 
mesa y la reflexión con un pequeño artículo de Pagola “No podéis servir a Dios y al dinero”. 
¿Cómo es nuestra respuesta ante la crisis que nos rodea? Fue bueno el intercambio de 
opiniones y el abrirnos a nuevos planteamientos que iban surgiendo. 

Como cada año, terminamos dando gracias a Dios, que nos sigue llamando cada día, y 
recordándonos a todos los consagrados la vocación que tenemos de ser testigos de la 
Pascua en medio de este mundo. Necesitamos llenarnos de la gracia de Dios para vivir 
como resucitados en las distintas misiones que la Iglesia nos ha confiado. 

Enriqueta Seva, fi 
 

 

 

Sota el nom 'Masera', l'entitat Malària 40 va presentar ahir, 7 de febrer, al Centre Cultural La 
Casa Elizalde de Barcelona, un projecte fotogràfic que narra el treball de les Filles de la 
Caritat a Madagascar en el camp de la sanitat, nutrició, educació i obra social. 

Flamainfo - redacció, 8 feb. 13 

Les Filles de la Caritat fan una gran tasca social a Madagascar 
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Amb les fotos, Malària 40 ha editat un llibre i una exposició itinerant per sensibilitzar la 
població i per recaptar fons que s'enviaran a Madagascar destinats a la compra de 
medicaments, mosquiteres i altres materials necessaris per la lluita contra la malària. 

A l'acte es va presentar l'entitat Malària 40, així com el seu projecte de cooperació. El 
fotògraf, Santiago Llobet, 
va projectar algunes de 
les seves fotografies 
narrant les seves 
experiències durant el 
viatge.  

El llibre està a la venda 
per un preu de 20 euros i 
l'entitat gairebé va esgotar 
els exemplars que havia 
portat a l'acte. Els fons 
recaptats a través de la 
venda del llibre, postals i 
calendaris, es lliuren 
íntegrament a Malària 40, 
els quals són els responsables d'enviar-los a Sor Isabel Azcarate, que es troba a 
Fianarantsoa (Madagascar), i ella els destina a la compra de tot el material necessari. 

El projecte es diu "MASERA" perquè en malgatxe -llengua autòctona de Madagascar- 
significa "la meva germana". Aquesta paraula deriva de les paraules franceses "Ma Soeur". 
Les 'maseres' a Madagascar són molt respectades i constitueixen un estament social de 
gran valor perquè suporten gran part de l'obra social del país. 

Les fotografies són imatges humanes que mostren la realitat de l'illa i la tasca d'aquestes 
Germanes. El llibre està format per diferents capítols vinculats a una paraula en malgatxe; 
‘Fianakaviana' (família), ‘Mijery' (mirades), ‘Tazo' (malària) o ‘Reny' (mamà) encapçalen 
alguns dels capítols que ens transporten a altres vides. 
 

 
 

El claretià Josep Codina completa la trilogia senzilla, 
pràctica i entenedora per reflexionar sobre la fe.  
 

Radiografia de la fe és un llibre senzill, pràctic i entenedor 
fruit de molts anys dedicats a l’animació de la fe a través de 
la catequesi d’infants, joves i de persones adultes i, també, 
d’una llarga dedicació a l’animació parroquial al Quebec, al 
Camerun i a Catalunya.  
El seu dinamisme pastoral pot ser un bon instrument de 
reflexió tant per a les persones com per als grups, que volen 
revisar i aprofundir els continguts i la vivència de la fe.  
És el primer llibre d’una trilogia sobre la fe, que el claretià 
Josep Codina ha publicat en ocasió de l’Any de la Fe. Els 
tres llibres són complementaris i estan pensats per facilitar la 
lectura personal i també el treball dels grups que es 
reuneixen per “posar al dia” la fe. 
 
 

 

Josep Codina completa la trilogia sobre la fe 
 

http://www.claret.cat/ca/llibre/radiografia-de-la-fe
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Cada any, el divendres primer de març,  se celebra el DIA MUNDIAL D'ORACIÓ, organitzat 
per les dones i dirigit per elles. El tema serà: "Jo era estranger i em vau acollir". La trobada 
de pregària tindrà lloc el dia 1 de març, a les 19 h, a la Cripta de la Sagrada Família. Té una 
llarga història que no és prou coneguda. A aquesta pregària, que es va celebrant en diverses 
esglésies de diverses confessions cristianes, tothom hi és invitat.  

Aquesta és la història resumida del Dia Mundial d´Oració (DMO) organitzat per dones 
ecumèniques: 

 1887 Inici al Canadà i USA per dones que pertanyen a obres missioneres. 

 1927 El 4 de març se celebra el primer DMO internacional. Es fixa fer-ho sempre el 1r 
divendres de març. 

 1968 Es funda el comitè DMO. 

Actualment hi participen 170 països. Reuneix dones de diferents races, cultures i tradicions, 
afirmant la seva fe en Jesucrist i compartint esperances i temors, alegries i penes, 
oportunitats i necessitats. Sempre es recull una capta per causes solidàries concretes. 

A Catalunya existeix des de l´any 1960, fundat per dones catòliques i evangèliques 
luteranes. Del comitè actual, en formen part dones evangèliques, catòliques, ortodoxes i 
anglicanes. 

 
 
 
 

JULIOL Exercicis Montserrat 

Data 22-28 de juliol de 2013, dl.-dg. 

Predicador P. Cebrià Pifarré, osb 

Tema Passió, mort i resurrecció de Jesús segons els sinòptics 

 

Dia Mundial d’Oració 

URC: exercicis espirituals 2013 
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SETEMBRE Exercicis Montserrat 
Data 2-8 de setembre de 2013, dl.-dg. 

Predicador P. Daniel Codina, osb 

Tema El Parenostre 

 
 

 

Fundació de l’Escola Cristiana de Catalunya - 11.02.2013  núm. 457 

Les previsions que ens ha avançat el departament d’Ensenyament pel que fa a les ràtios per 
al proper curs mantenen, com a ràtios inicials, les tradicionals (25 alumnes per unitat a 
infantil i primària i 30 alumnes per unitat a secundària). Aquestes serien, doncs, les 
vacants que apareixerien a l’aplicatiu informàtic.  

Es mantindria la possibilitat, oberta pel Reial Decret Llei 14/2012 de 20 d’abril, 
d’incrementar les ràtios fins a un 20% del nombre màxim establert per la LOE, i que és el 
citat més amunt. Aquests increments requeriran l’autorització de l’administració, que no s’hi 
hauria d’oposar si hi ha petició de la titularitat i respon a una demanda real verificada.  

 Des de l’Escola 
Cristiana i la seva 
associació de titulars 
(APSEC), recollint 
molts suggeriments 
rebuts, s’ha defensat 
partir de les ràtios 
tradicionals o ràtios 
LOE sense 
increments d’ofici, tot 
i mantenir la 
possibilitat d’atendre 
determinats casos.  

En aquest sentit, 
apel·lem a tots els 
titulars a fer un ús 
raonable, prudent i 
limitat dels 
increments de ràtio 
per tal de satisfer una 
autèntica i fonamentada demanda de places, sense que això hagi de suposar promoure 
moviments entre escoles, especialment si són del mateix col·lectiu de l’escola cristiana, amb 
el substrat comú de caràcter propi que ens identifica.  

En aquest sentit, és molt recomanable que les escoles cristianes d’una mateixa zona 
d’escolarització es coneguin, sàpiguen de la situació mútua de possibles vacants i 
s’ajudin tot orientant demanda sobrera i intentant equilibrar oferta i demanda en el conjunt 
de centres cristians de la zona.  

Això no eliminarà una sana i inevitable competència entre els centres ni serà cap salvació 
per a ningú (malauradament, la viabilitat d’algunes escoles no depèn de la ràtio de les de 
l’entorn), però si entre tots assolim escoles més plenes i equilibrades, sense 
increments, també hi guanyarem tots. Les ràtios tampoc no les podem augmentar 
indiscriminadament sense afectar la qualitat. 

Les ràtios d’alumnat per al proper curs 
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El dia 11 de febrer de 2013 ha tingut lloc la reunió núm. 205 de la Conferència Episcopal 
Tarraconense (CET) a la Casa d’Espiritualitat Maria Immaculada de Tiana. La reunió ha 
estat presidida per Mons. Jaume Pujol Balcells, arquebisbe de Tarragona. Han excusat la 
seva assistència el bisbe de Girona, que s’està recuperant d’una intervenció quirúrgica, i el 
bisbe de Solsona. Ha assistit també a la reunió l’Administrador diocesà de Tortosa, Mons. 
Josep Lluís Arín. 

Durant el matí s’ha fet present en la reunió Mons. Xavier Salinas, actual bisbe de Mallorca. 
Mons Jaume Pujol, en nom de tots, ha expressat a Mons. Salinas l’agraïment pel treball 
realitzat a Tortosa i en les diverses responsabilitats exercides en l’àmbit de la Conferència 

Episcopal Tarraconense, 
especialment com a 
president del Secretariat 
Interdiocesà de 
Catequesi (SIC). 

En començar, i després 
de la pregària inicial, 
Mons. Pujol ha informat 
els bisbes de l’estat de 
salut de Mons. Francesc 
Pardo que evoluciona 
satisfactòriament. 

A continuació, i amb 
motiu de l’Any de la Fe, 
els bisbes han dedicat el 

matí a un recés espiritual, que ha predicat Mn. Joan Planellas, prevere de Girona i vicedegà 
de la Facultat de Teologia de Catalunya. 

Durant el recés, el Cardenal Lluís Martínez Sistach ha comunicat als bisbes la notícia de la 
renúncia del papa Benet XVI al ministeri petrí com a bisbe de Roma, i han pogut llegir el text 
pronunciat pel Pontífex en el Consistori d’aquell mateix matí. Els bisbes han encomanat al 
Sr. Cardenal que, en nom de tots, fes públic un comunicat amb relació a aquest important 
esdeveniment per a l’Església, i han volgut expressar en aquests moments amb el seu 
afecte i la seva pregària la comunió eclesial amb el Sant Pare Benet XVI, Successor de Sant 
Pere, a qui han encomanat en la celebració eucarística del migdia. 

A la tarda, els bisbes han tractat diversos temes de l’ordre del dia: 

1. Els bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense han fet pública la convocatòria 
d’una Jornada sacerdotal interdiocesana amb motiu de l’Any de la Fe al Monestir de 
Santa Maria de Poblet el proper dia 22 d’abril. Per a aquesta trobada s’ha convidat a 
parlar als preveres, el Cardenal-Arquebisbe de Viena, Christoph Schönborn, O.P., un 
dels principals responsables de la redacció de l’actual Catecisme de l’Església Catòlica, 
així com també de la seva versió per als joves, el YouCat. 

2. Mons. Jaume Pujol ha exposat detalladament tots els projectes que s’estan portant a 
terme de cara a les properes beatificacions dels màrtirs del segle XX a Tarragona el 
proper mes  d’octubre. Els bisbes celebren que aquesta beatificació, tan anhelada a les 
Esglésies de la Tarraconense, se celebri a la seu primada i animen els fidels a preparar-
s’hi espiritualment, acollint el gran testimoniatge dels màrtirs de la fe en el segle XX. 

Conferència Episcopal Tarraconense 
Comunicat de la reunió núm. 206 

 
 
 



25 

 

3. Mons. Joan-Enric Vives ha 
presentat als bisbes el 
Balanç econòmic de l’any 
2012 i el pressupost per a 
l’any 2013 del Fons Comú 
Interdiocesà. Els bisbes 
els han estudiats i els han 
aprovats. 

4. També han estat tractats 
diversos aspectes 
relacionats amb els àmbits 
de la pastoral de la família 
i de la vida, així com 
també dels mitjans de 
comunicació. 

5. 5. Els bisbes han reestructurat les responsabilitats a l’interior de la CET, confiant l’àmbit 
de la Catequesi (SIC) al bisbe auxiliar de Barcelona Mons. Sebastià Taltavull, i el dels 
Mitjans de Comunicació Social (SIMCOS), al bisbe de Lleida Mons. Joan Piris. 

6. Finalment, els bisbes han nomenat, per a un període de tres anys, Mn. Josep Baena 
Iniesta, prevere del bisbat de Terrassa, com a Consiliari català del Moviment Infantil i 
Juvenil d’Acció Catòlica (MIJAC). 

Barcelona, 11 de febrer de 2013 
 
 
 
 
 

Servei de Documentació  
Unió de Religiosos de Catalunya ● Centre de Vida Religiosa i Espiritualitat 

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

 

Autor José Antonio Pagola 

11 
Títol No podéis servir a Dios y al dinero 

Una lectura profética de la crisis inspirada en Jesús 

Data 6-9 de setembre de 2012 

Font Ponència de José Antonio Pagola en el 32è Congrés de 
Teologia celebrat del 6 al 9 de setembre de 2012 a Madrid  

Publicat 14 de febrer de 2013 

 

No podéis servir a Dios y al dinero 
Una lectura profética de la crisis, 

inspirada en Jesús 
 
Trobareu el text  en el document annex a la tramesa 
d’Horeb. Bona lectura. 
 

 

Servei de documentació: 
Pagola parla sobre “no podeu servir Déu i als diners” 

Comunicat de la reunió núm. 206 
 
 
 

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
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Programa especial dedicat a la renúncia de Benet XVI que es 
farà efectiva el 28 de febrer. Signes dels Temps entrevista 
l’arquebisbe de Barcelona, Lluís Martínez Sistach, un dels 117 
cardenals que participaran en el pròxim conclave.  
També emet una tertúlia amb la participació de la vaticanista 
Marta Nin i el vicesecretari de la Conferència Episcopal 
Tarraconense, Norbert Miracle.  
El programa es completa amb un recull de les reaccions que ha 
generat la notícia i un repàs als principals esdeveniments del pontificat de Joseph Ratzinger. 
 
Data: diumenge 17 de febrer de 2013 
Horari d'emissió: TV3, diumenge, a les 10.10 
www.tv3.cat/signesdelstemps 
www.facebook.com/signesdelstemps 
 
 
 
 
La novícia Lucero García Amorteguí emet la primera professió com a Germana Cautxina de 
la Mare del Diví Pastor el dia 23 de febrer, dissabte, a les 16.30 hores al Noviciat de Pallejà. 
 
 
 
 

 2013 

 

FEBRER 

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 

28 dj. 
A les 8 del vespre, deu vacant del Sant Pere per la renúncia del papa Benet 
XVI 

 

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 

TV3 Signes dels Temps. “La renúncia de Benet XVI” 

Caputxines de la Mare del Diví Pastor: primera professió 

http://www.tv3.cat/signesdelstemps
http://www.facebook.com/signesdelstemps
mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com%20/%20Informatiu:%20horeb.urc@
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