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Basílica Vaticana 
Miércoles de Ceniza, 13 de febrero de 2013 

Venerados Hermanos, queridos hermanos y hermanas 

Hoy, Miércoles de Ceniza, comenzamos un nuevo camino cuaresmal, un camino que se 
extiende por cuarenta días y nos conduce al gozo de la Pascua del Señor, a la victoria de la 
vida sobre la muerte. Siguiendo la antiquísima tradición romana de las 
stationes cuaresmales, nos hemos reunido para la celebración de la Eucaristía. Esta 
tradición establece que la primera estación tenga lugar en la Basílica de Santa Sabina, sobre 
la colina del Aventino. Las circunstancias han aconsejado que nos reunamos en la Basílica 
Vaticana. Somos un gran número en torno a la tumba del apóstol Pedro, para pedirle 
también su intercesión para el camino de la Iglesia en este momento particular, renovando 
nuestra fe en el Supremo Pastor, Cristo el Señor. Para mí, es una ocasión propicia para 
agradecer a todos, especialmente a los fieles de la Diócesis de Roma, al disponerme a 
concluir el ministerio petrino, y para pedir un recuerdo particular en la oración. 

Las lecturas que han sido proclamadas nos ofrecen algunos puntos que, con la gracia de 
Dios, estamos llamados a convertirlos en actitudes y comportamientos concretos en esta 
cuaresma. La Iglesia nos propone de nuevo, en primer lugar, la vehemente llamada que el 
profeta Joel dirige al pueblo de Israel: «Así dice el Señor: convertíos a mí de todo corazón 

Benet XVI: Homilia del Dimecres de Cendra 
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con ayuno, con llanto, con luto» (2,12). Hay que subrayar la expresión «de todo corazón», 
que significa desde el centro de nuestros pensamientos y sentimientos, desde la raíz de 
nuestras decisiones, elecciones y acciones, con un gesto de total y radical libertad. ¿Pero, 
es posible este retorno a Dios? Sí, porque existe una fuerza que no reside en nuestro 
corazón, sino que brota del mismo corazón de Dios. Es la fuerza de su misericordia. 
Continúa el profeta: «Convertíos al Señor, Dios vuestro, porque es compasivo y 
misericordioso, lento a la cólera, rico en piedad; y se arrepiente de las amenazas» (v. 13). El 
retorno al Señor es posible por la ‘gracia’, porque es obra de Dios y fruto de la fe que 
ponemos en su misericordia. Este volver a Dios solamente llega a ser una realidad concreta 
en nuestra vida cuando la gracia del Señor penetra en nuestro interior y lo remueve 
dándonos la fuerza de «rasgar el corazón». Una vez más, el profeta nos transmite de parte 
de Dios estas palabras: «Rasgad los corazones y no las vestiduras» (v. 13). En efecto, 
también hoy muchos están dispuestos a «rasgarse las vestiduras» ante escándalos e 
injusticias, cometidos naturalmente por otros, pero pocos parecen dispuestos a obrar sobre 
el propio «corazón», sobre la propia conciencia y las intenciones, dejando que el Señor 
transforme, renueve y convierta. 

Aquel «convertíos a mí de todo corazón» es además una llamada que no solo se dirige al 
individuo, sino también a la comunidad. Hemos escuchado en la primera lectura: «Tocad la 
trompeta en Sión, proclamad el ayuno, convocad la reunión. Congregad al pueblo, santificad 
la asamblea, reunid a los ancianos. Congregad a muchachos y niños de pecho. Salga el 
esposo de la alcoba, la esposa del tálamo» (vv. 15-16). La dimensión comunitaria es un 
elemento esencial en la fe y en la vida cristiana. Cristo ha venido «para reunir a los hijos de 
Dios dispersos» (Jn 11,52). El “nosotros” de la Iglesia es la comunidad en la que Jesús nos 

reúne (cf. Jn 12,32): la fe es necesariamente eclesial. Y esto es importante recordarlo y 
vivirlo en este tiempo de cuaresma: que cada uno sea consciente de que el camino 
penitencial no se afronta en solitario, sino junto a tantos hermanos y hermanas, en la Iglesia. 

El profeta, por último, se detiene sobre la oración de los sacerdotes, los cuales, con los ojos 
llenos de lágrimas, se dirigen a Dios diciendo: «No entregues tu heredad al oprobio, no la 
dominen los gentiles; no se diga entre las naciones: ¿Dónde está su Dios?» (v.17). Esta 
oración nos hace reflexionar sobre la importancia del testimonio de fe y vida cristiana de 
cada uno de nosotros y de nuestras comunidades para mostrar el rostro de la Iglesia y de 
cómo en ocasiones este rostro es desfigurado. Pienso, en particular, en las culpas contra la 
unidad de la Iglesia, en las divisiones en el cuerpo eclesial. Vivir la cuaresma en una más 
intensa y evidente comunión eclesial, superando individualismos y rivalidades, es un signo 
humilde y precioso para los que están lejos de la fe o son indiferentes. 
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«Ahora es tiempo favorable, ahora es día de salvación» (2 Cor 6,2). Las palabras del apóstol 
Pablo a los cristianos de Corinto resuenan también para nosotros con una urgencia que no 
admite abandonos o apatías. El término «ahora», que se repite varias veces, nos indica que 
no se puede desperdiciar este momento, que se nos ofrece como una ocasión única e 
irrepetible. Y la mirada del Apóstol se centra sobre la forma en que Cristo ha querido 
caracterizar su existencia como un compartir, asumiendo todo lo humano hasta el punto de 
cargar con el pecado de los hombres. La frase de san Pablo es muy fuerte: «Dios lo hizo 
expiación por nuestro pecado». Jesús, el inocente, el Santo, «que no había pecado» (2 
Cor 5,21), cargó con el peso del pecado compartiendo con la humanidad la consecuencia de 
la muerte y de una muerte de cruz. La reconciliación que se nos ofrece ha tenido un altísimo 
precio, el de la cruz levantada en el Gólgota, donde fue colgado el Hijo de Dios hecho 
hombre. En este descenso de Dios en el sufrimiento humano y en el abismo del mal está la 
raíz de nuestra justificación. El «retornar a Dios con todo el corazón» de nuestro camino 
cuaresmal pasa a través de la cruz, del seguir a Cristo por el camino que conduce al 
Calvario, al don total de sí. Es un camino por el que cada día aprendemos a salir cada vez 
más de nuestro egoísmo y de nuestra 
cerrazón, para acoger a Dios que abre y 
transforma el corazón. Y san Pablo nos 
recuerda que el anuncio de la Cruz 
resuena gracias a la predicación de la 
Palabra, de la que el mismo Apóstol es 
embajador; un llamamiento a que este 
camino cuaresmal se caracterice por una 
escucha más atenta y asidua de la 
Palabra de Dios, luz que ilumina nuestros 
pasos. 

En el texto del Evangelio de Mateo, que 
pertenece al denominado Sermón de la 
Montaña, Jesús se refiere a tres prácticas 
fundamentales previstas por la ley 
mosaica: la limosna, la oración y el ayuno; 
son también indicaciones tradicionales en el camino cuaresmal para responder a la 
invitación de «retornar a Dios con todo el corazón». Pero lo que Jesús subraya es que lo que 
caracteriza la autenticidad de todo gesto religioso es la calidad y la verdad de la relación con 
Dios. Por esto denuncia la hipocresía religiosa, el comportamiento que quiere aparentar, las 
actitudes que buscan el aplauso y la aprobación. El verdadero discípulo no sirve a sí mismo 
o al “público”, sino a su Señor, en la sencillez y en la generosidad: «Y tu Padre, que ve en lo 
escondido, te recompensará» (Mt 6, 4.6.18). Nuestro testimonio, entonces, será más eficaz 
cuanto menos busquemos nuestra propia gloria y seamos conscientes de que la 
recompensa del justo es Dios mismo, el estar unidos a él, aquí abajo, en el camino de la fe, 
y al final de la vida, en la paz y en la luz del encuentro cara a cara con él para siempre (cf. 1 
Cor 13,12). 

Queridos hermanos y hermanas, iniciamos confiados y alegres el itinerario cuaresmal. 
Escuchemos con atención la invitación a la conversión, a «retornar a Dios con todo el 
corazón», acogiendo su gracia que nos hace hombres nuevos, con aquella sorprendente 
novedad que es participación en la vida misma de Jesús. Que ninguno de nosotros sea 
sordo a esta llamada, que nos viene también del austero rito, tan simple y al mismo tiempo 
tan sugerente, de la imposición de la ceniza, que dentro de poco realizaremos. Que nos 
acompañe en este tiempo la Virgen María, Madre de la Iglesia y modelo de todo auténtico 
discípulo del Señor. Amén. 
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CIUDAD DEL VATICANO, 17 de febrero de 2013 (Zenit.org) - En el primer domingo de 
Cuaresma, el santo padre Benedicto XVI rezó el tradicional Ángelus con los miles de fieles y 
peregrinos reunidos en la plaza de San Pedro. Estas fueron las palabras del papa al 
introducir la oración mariana a pocos días de culminar su pontificado. 
 
¡Queridos hermanos y hermanas!  

El miércoles pasado, con el tradicional Rito de las Cenizas, entramos en la Cuaresma, un 
tiempo de conversión y penitencia en preparación para la Pascua. La Iglesia, que es madre y 
maestra, llama a todos sus miembros a renovarse en el espíritu, a reorientarse de modo 
decisivo hacia Dios, renegando del orgullo y del egoísmo para vivir en el amor. 

En este Año de la fe, la Cuaresma es un tiempo favorable para redescubrir la fe en Dios 
como criterio-base de nuestra vida y de la vida de la Iglesia. Esto siempre implica una 
batalla, una batalla espiritual, porque el espíritu del mal, naturalmente, se opone a nuestra 
santificación y trata de hacer que nos desviemos del camino de Dios. Por esto, en el primer 
domingo de Cuaresma, es proclamado 
cada año el evangelio de las tentaciones 
de Jesús en el desierto. 

Jesús, de hecho, después de recibir la 
«investidura» como el Mesías --«ungido» 
por el Espíritu Santo--, en el Bautismo del 
Jordán, fue llevado por el mismo Espíritu al 
desierto, para ser tentado por el diablo. Al 
comenzar su ministerio público, Jesús tuvo 
que desenmascarar y rechazar las falsas 
imágenes del Mesías que el tentador le 
proponía. Pero estas tentaciones son 
también imágenes falsas del hombre, que 
en todo tiempo socavan la conciencia, 
disfrazándose de propuestas convenientes 
y eficaces, incluso buenas. 

Los evangelistas Mateo y Lucas presentan 
tres tentaciones de Jesús, separándolas 
en partes por un orden. Su núcleo central consiste siempre en instrumentalizar a Dios para 
los propios intereses, dando más importancia al éxito o a los bienes materiales. El tentador 
es astuto: no empuja directamente al mal, sino a un falso bien, haciendo creer que la 
verdadera realidad es el poder y aquello que satisfaga las necesidades básicas. De esta 
manera, Dios se vuelve secundario, se reduce a un medio, al final se convierte en irreal, ya 
no importa, se desvanece. En última instancia, lo que está en juego en las tentaciones es la 
fe, porque está en juego Dios. En los momentos decisivos de la vida, aún en retrospectiva, 
en cualquier momento, nos encontramos en una encrucijada: ¿o bien queremos seguir el yo, 
o a Dios? ¿El interés individual o el verdadero Bien, aquello que es realmente bueno? 

Como nos enseñan los Padres de la Iglesia, las tentaciones son parte del «descender» de 
Jesús a nuestra condición humana, en el abismo del pecado y de sus consecuencias. Un 
«descenso» que Jesús ha recorrido hasta el final, hasta la muerte en cruz y a los infiernos 
del extremo alejamiento de Dios. De esta manera, Él es la mano que Dios ha tendido al 
hombre, a la oveja perdida, para que vuelva a salvo. Como enseña San Agustín, Jesús tomó 
de nosotros la tentación para darnos su victoria. Por lo tanto no tengamos miedo de afrontar 

Reflexión del Papa en el Ángelus  
«El espíritu del mal se opone a nuestra santificación» 

 
 

http://www.zenit.org/?utm_campaign=diariohtml&utm_medium=email&utm_source=dispatch
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también nosotros la lucha contra el espíritu del mal: lo importante es lo que lo hacemos con 
Él, con Cristo, el vencedor. 

Y para estar con Él dirijámonos a la Madre, María: invoquémosla con confianza filial en los 
momentos de prueba, y ella nos hará sentir la presencia poderosa de su divino Hijo, para 
rechazar las tentaciones con la Palabra de Cristo, y así poner a Dios en el centro de 
nuestras vidas. 
 

 

 

Queridos hermanos en Cristo:  

Nuestro Santo Padre, el Papa Benedicto XVI, anunció ayer 
su decisión de renunciar al «ministerio de Obispo de 
Roma, Sucesor de San Pedro». Por nuestra parte hemos 
recibido esta noticia con respeto y admiración por la 
libertad espiritual, humildad y profundo amor que el Papa 
muestra a la Iglesia.  

Nos viene a la memoria la consoladora experiencia de la 
audiencia ofrecida a la Congregación General 35, hace 
cinco años. En esa ocasión, el Papa nos manifestó su 
cercanía y confianza en la Compañía de Jesús, y nos 
lanzó el reto de «alcanzar aquellos lugares físicos y 
espirituales a los que otros no llegan o encuentran difícil hacerlo» (Alocución de Su Santidad 
Benedicto XVI a la Congregación General 35). Nos sentimos profundamente agradecidos 
por la confianza y la inspiración que el Santo Padre nos ha dispensado a lo largo de sus 
años de pontificado. Siguiendo el espíritu del cuarto voto, que vincula a la Compañía de 
Jesús de modo muy especial con el Romano Pontífice, oremos por el Papa Benedicto XVI, y 
renovemos nuestro compromiso con la misión que ha confiado a la Compañía.  

Finalmente, unidos a toda la Iglesia, oremos también de manera especial para que el 
Espíritu Santo ilumine y guíe en todos sus pasos la elección de un nuevo sucesor de Pedro. 
No cesamos de confiar en el Señor Resucitado, que es fiel a su promesa de permanecer 
siempre con su Iglesia. Fraternalmente en el Señor,  

Adolfo Nicolás, S.I.  
Superior General - 2013/02  

 
 

 
  

Els Missioners Claretians de Catalunya s’adhereixen 
de cor a les paraules del P. General, Josep M. Abella, 
envers el papa Benet XVI amb motiu de la seva renúncia 
al ministeri petrí. 

«A tots ens ha sorprès la declaració del Papa anunciant 
la seva dimissió com a Bisbe de Roma a partir del pròxim 
28 de febrer. A tots ens haurà igualment impressionat la 
seva serenitat i la profunditat espiritual que manifesta en 
les paraules que amb les quals ha anunciat aquesta 
decisió. 

Agraïm al Papa Benet XVI el seu servei generós i savi a l’Església i al món i, d’una forma 
particular, la seva proximitat i les seves orientacions a la vida religiosa». 

Adolfo Nicolás, S.I., Superior general: «A toda la Compañía» 
 
 
 

Paraules del P. General, Josep M. Abella, envers el papa Benet XVI 
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L’abadessa del Monestir de Sant Benet de 
Montserrat, Montserrat Viñas, ha valorat avui 
molt positivament la renúncia del Papa. En 
declaracions al programa «El primer cafè» de 
Ràdio Estel, la religiosa benedictina ha 
assegurat que, «quan una persona no es veu 
amb cor de dirigir una gran institució, és millor 
que ho deixi». En la mateixa línia, ha afegit que 
«aquí Benet XVI ha sabut estar en el seu lloc». 
L’abadessa de Sant Benet de Montserrat, 
Montserrat Viñas, ha comentat també que «ha estat una decisió lliure d’un home 
intel·ligent». 

Sobre el Pontificat de Benet XVI, Montserrat Viñas ha qualificat de «positius» aquests 8 
anys, tot i que «no ho ha tingut gens fàcil, perquè està envoltat de molta gent i sovint ha 
d'afrontar moltes realitats i problemes, però ha actuat sense por». 

Finalment, la superiora benedictina ha admès que, en aquesta etapa de l’Església, li hauria 
agradat «una mica més d’obertura a algunes realitats d’aquest món, entre elles 
l’homosexualitat, la moral sexual i matrimonial i el paper de la dona dins l’Església». Malgrat 
això, s’ha mostrat conciliadora dins una estructura eclesial hereva de moltes inèrcies. 

Ignasi Miranda per a Flama.info, 13 feb. 13 

 

 

 
(CR | Dij, 14/02/2013) «Reconèixer que 
no podia seguir fent el seu servei quan 
les seves forces anaven minvant, tenint 
en compte els moments eclesials no 
gens fàcils que ha tingut durant el seu 
Pontificat i els reptes que té l’Església 
avui, demostra la seva clarividència en 
prendre aquesta decisió». És la visió 
de Lluís Magriñà, provincial de 
la Companyia de Jesús a Catalunya, 
que diu que va rebre «la notícia amb 
admiració i respecte per la llibertat 
d’esperit, responsabilitat i la gran 
estimació que el Papa mostra a 
l’Església fent aquest gest». 

Magriñà recorda no és el primer papa 
que renuncia, però que avui «els temps que vivim, amb un món globalitzat i en canvi 
constant, demana de totes aquelles persones que tenen una gran responsabilitat —i el Papa 
n’és una — estar en plenitud de forces físiques i mentals per a poder exercir el seu 
ministeri». Afegeix que «ha obert una porta perquè els seus successors, si ho creuen 
convenient, també puguin seguir el seu exemple».  

L’abadessa de Sant Benet de Montserrat 
diu que «Benet XVI ha sabut estar en el seu lloc» 

 
 

Jesuïtes: «Clarividència en prendre la decisió» 

http://jesuites.net/
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 (CR | 13/02/2013) «No hi estem acostumats», explica Àngel Asurmendi, provincial dels 
Salesians de la Inspectoria de Barcelona quan valora la renúncia de Benet XVI: «La renúncia 
del papa Benet ha causat una sorpresa majúscula precisament perquè el que ell ha fet no és 

gens habitual». Destaca a 
CatalunyaReligió.cat que 
Benet XVI «ha mostrat una 
lucidesa, i alhora un amor i un 
esperit de servei a l’Església, 
encomiables. Un exemple per 
a totes les persones que hi 
ocupen càrrecs rellevants». 

Asurmendi també creu 
rellevant «el moment i la 
forma en què ha manifestat la 
seva decisió, evitant de fer-ne 
un espectacle, si bé era ben 
conscient de la 
transcendència del seu gest, 
sobretot per a l’Església». 

D’altra banda, el responsable dels salesians a Catalunya lamenta el que creu «que 
humanament sembla inevitable», el fet que «molts mitjans de comunicació han presentat el 
procés de l’elecció d’un nou papa com si es tractés d’una lluita d’interessos contraposats 
entre els cardenals que l’han d’elegir». Asurmendi diu que «l’Església no és això, i estic 
segur que l’espectacle que s’està gestant no agrada al papa Benet».  

 

 

(CR| 13/02/2013) El ministre 
provincial dels Caputxins de 
Catalunya, fra Gil Parés, situa en 
la incertesa les perspectives de 
canvi que s’obren a la renúncia de 
Benet XVI. Ho atribueix a «l’astúcia 
i la genialitat de la renúncia per 
sorpresa i la norma de dos terços 
per escollir nou Papa. Això fa que 
no doni massa temps per  
confabulacions ni pressions i 
permet als cardenals dialogar i 
consensuar amb llibertat i 
fraternalment la persona més 
adequada». 

Gil Parés coincideix amb la majoria que la renúncia és «d’una gran honradesa i humilitat i un 
exemple per a molts que es perpetuen en el càrrec». Alhora que «amb la seva actitud 

Salesians: «No hi estem acostumats» 
 

Caputxins: «El govern no és per als filòsofs» 

http://www.salesians.cat/
http://www.caputxins.cat/
http://www.caputxins.cat/
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“dessacralitza” la figura del papa i ens la mostra com el que és: un servei, un ministeri que es 
deixa quan hom no es veu amb cor de continuar». 

En la valoració del pontificat de Benet XVI, remarca que «ha estat fonamentalment teològic, 
intel·lectual, “ens ha ensenyat a pensar”, deia fa poc Antoni Puigverd». Aquesta aportació 
inclou una llarga llista de temes com «un diagnòstic molt lúcid de la situació del Cristianisme 
a Europa en el discurs de Ratisbona, insistint en l’equilibri entre fe i raó, i mostrant els perills 
de l’irracionalisme que degenera en violència. També ha posat el dit a la llaga en la relació 
entre democràcia i ètica al Parlament anglès, ens deixa un cos de doctrina molt sòlida i clara 
en les seves encícliques, insistint en el nucli essencial del Cristianisme, i ha promogut el 
diàleg amb el món secular a l’Atri dels Gentils». 

Per altra banda, fra Parés destaca a CatalunyaReligió.cat com «ha enfrontat amb valentia i 
resolució el tema de la pederàstia». Per contra creu que «tot i que ha fet nomenaments 
significatius, no ha pogut reformar com hauria volgut la Cúria Romana. De fet, en contra del 
que deia Plató, el govern no és per als filòsofs».  

 

 

(CR | 13/02/2013) 

El provincial dels 
Escolapis a Catalunya, 
Jaume Pallarolas, ha 
considerat que la 
renúncia de Benet XVI 
«és una decisió molt 
pedagògica». Explica a 
CatalunyaReligió que 
«potser m’ho miro molt en 
termes d’escolapi, en 
termes educatius, però és 
una renúncia que ens 
ensenya alguna cosa». 

Pallarolas creu que la 
comunitat catòlica li ha 
d’«agrair» al pontífex que 

hagi pres aquesta decisió i considera que és un precedent que els seus successors hauran 
de tenir en compte, i que «quan arribi el moment puguin reconèixer els seus límits». Per 
això, creu que en aquests dies s’ha assistit a la «primera decisió d’una nova era» en 
l’Església Catòlica. 

Sobre el pontificat de Benet XVI, Jaume Pallarolas diu que «té coses molt bones, altres no 
tant, però en general ha estat un home amb coratge». Diu que no li preocupen les travesses 
sobre qui serà el nou Papa: «No entro en llistes, no les he llegit, serà el que sigui. Ara, seria 
bo que hi hagués una renovació de les estructures vaticanes. Toca una renovació, una 
obertura cap al món civil i els laics i, sobretot, seguir donant un missatge d’esperança als 
creients». 

 

Escolapis: «És una decisió molt pedagògica» 
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(CR | 13/02/2013) «Després de la 
sorpresa de la primera trucada, 
una segona trucada, un correu... 
em vaig aturar un moment i vaig 
pensar: una nova sorpresa de 
Benet XVI, un papa que acull amb 
mirada amable i amb actitud 
atenta». Ho explica a 
CatalunyaReligió.cat el jesuïta 
Enric Puig, un dels catalans que ha 
estat més a prop del Benet en la 
seva estada a Barcelona com a 
coordinador de la visita del 2010. 

«Ha estat una resposta humil, honrada, ponderant el desig de servir i les possibilitats de les 
pròpies forces. Una resposta d’amor a l’Església i als fidels que ennobleix la seva figura», 
valora el secretari general de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. 

Sobre si aquesta renúncia crea un precedent, Enric Puig creu que «un gest com aquest és 
molt personal» i, en tot cas, serà un referent emmarcat «per l’itinerari que hi ha portat, pel 
context en el qual s’ha produït i per com el mateix Sant Pare ens l’ha explicat i raonat». Creu 
que ara és el moment de «pregar per Benet XVI, tot donant gràcies a Déu, i per demanar la 
seva llum sobre els qui elegiran el nou successor de Pere». 

 

 

(CR |13/02/2013)  

La religiosa Teresa Losada 
considera que deixar el 
pontificat al cap de prop de 
vuit anys al capdavant de 
l’Església catòlica «és una 
decisió correcta i alhora 
positiva perquè considera que 
ja no té forces per continuar 
amb aquest ministeri a causa 
de la seva edat». 

Com a fundadora de Bayt Al-Thaqafa i també consultora durant uns anys del Pontifici 
Consell per al Diàleg Interreligiós, destaca que Benet XVI «ha estat un Papa que, al llarg del 
seu pontificat i en els seus viatges arreu del món, ha estat sempre en contacte i en diàleg 
amb el món musulmà». 

Teresa Losada, Franciscana Missionera de Maria, ara veu que el pas que acaba el papa 
«obre el camí al seu successor per poder afrontar els reptes actuals del món» i que seria 
«desitjable una persona en diàleg constant amb les diferents maneres de viure la mateixa fe, 
oberta a les pluralitats i identitats de la nostra societat contemporània». «Oberta a l’Esperit», 
resumeix, «tot col·laborant en la reconstrucció d’una Església reconciliada amb la recerca 
del bé comú per a tota la humanitat».  

Enric Puig: «Una nova sorpresa de Benet XVI» 

Teresa Losada: «Obre el camí al seu successor» 

http://www.bayt-al-thaqafa.org/
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(CR | 13/02/2013)  

El provincial de La Salle a 
Catalunya, Josep Guiteras, 
centra la valoració positiva del 
gest de renúncia de Benet XVI 
en el fet que «obre una nova 
porta a la renovació 
d’estructures dins de 
l’Església». Ho vincula amb la 
«valentia i fermesa evangèlica 
en temes molt compromesos i 
delicats». 

Del Pontificat de Benet XVI el 
provincial de La Salle creu que 
«ha sabut trobar el diàleg profund entre Fe i Cultura» i, com a exemple, realitzat també a 
Barcelona, «l’impuls dels actes que s’han fet relacionats amb l’Atri dels Gentils». Josep 
Guiteras també destaca a CatalunyaReligió.cat l’impuls a la nova evangelització ja promogut 
per Joan Pau II, «tot i que crec que cal avançar en la renovació litúrgica, en un canvi de 
llenguatge més adaptat als temps que vivim i en l’acollida i obertura a diferents realitats». 

 

 
(CR | 13/02/2013) El director de Cristianisme i Justícia, Llorenç Puig, creu que la renúncia 
de Benet XVI «obre una nova època on el Papat es pugui veure com un ministeri entès en el 
seu sentit originari de servei que necessita unes condicions físiques i intel·lectuals per 
exercir-lo tal com el nostre món actual demana».  

El jesuïta Llorenç Puig recorda a CatalunyaReligió.cat que «el mateix Benet XVI va fer, fa 
pocs anys, una cosa que anteriorment semblava també impossible en la pràctica, excepte en 
casos extrems: permetre la renúncia del Superior General dels jesuïtes, el pare Peter Hans 
Kolvenbach, quan aquest era gran però no estava en una situació dramàtica d’incapacitat». I 
com a exemple explica que «la discreció del pare Kolvenbach després de la seva renúncia, 

anant al Líban a fer treball de 
recerca i pastoral “de base”, 
mostra que sí és possible en la 
pràctica deixar un ministeri 
sense interferir en el servei del 
seu successor».  

L’expectativa del director 
de Cristianisme i Justícia és que 
«les paraules de Benet XVI van 
en aquesta línia. Què podem 
demanar de millor a aquest 
Papa quan deixa el seu 
ministeri actiu per deixar pas a 

La Salle: «Una nova porta a la renovació d’estructures» 

Llorenç Puig: «El Papat en el seu sentit originari de servei» 

http://www.cristianismeijusticia.net/
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un altre més capaç d’afrontar els reptes que tenim a l’Església, que fer un nou servei tan 
profund i preciós com una vida de pregària per l’Església i el món?»  

Puig remarca «la valentia i lucidesa» de les paraules de l’anunci de la renúncia en les quals 
«es fixa en la importància d’aquest ministeri com un servei de govern que no és només 
espiritual, sinó també efectiu». «Un missatge valent i responsable» en un moment en què 
l’Església demana «un Papa en plenitud de facultats».  

Així, «amb esperança», Puig espera que «l'Esperit actuï fortament, bufi de valent, i ens pugui 
donar un nou alè i una sorpresa com va ser la de l’elecció de Joan XXIII en el seu dia. Hem 
de pregar molt perquè l’Esperit actuï amb el vigor que sap». 

 

 

«Benet XVI: Actitud profètica i coratge evangèlic» ● Catalunyareligio - 15/02/2013)  

Admiro en la renúncia de Benet XVI el coratge de trencar un període de 598 anys per 
sensibilitat evangèlica i sentit profètic. Decisió difícil, però valenta, humana, humil. Com 
Maria, ha plantejat l’obediència a Déu des del diàleg i el discerniment. Una gran lliçó, la més 
impactant del seu pontificat, perquè atorga un sentit especial a tot allò que ha predicat i ha 
fet. Com a religiosos, no ens estranya, perquè estem propers a aquesta manera temporal 
d’entendre l’exercici de l’autoritat i de saber tornar amb senzillesa a la vida ordinària. 
Jesucrist es el nucli de la nostra fe i confiem en l’Esperit amb joia i esperança. La missió 
sovint és una tasca de relleus. Crec que en el seu cor ressonarà aquesta paraula de Jesús: 
«Així també vosaltres, quan haureu fet tot allò que Déu us ha manat, digueu: “Som uns 
servents que no mereixen recompensa: hem fet només el que havíem de fer”.» (Lc 17,10). 
Sé que sovint li han penjat etiquetes immerescudes, profundament desconeixedores de la 
seva realitat humana i espiritual. La simplificació té bona audiència. En ser bavarès, ha 
desvetllat en nosaltres un plus de simpatia i complicitat per afinitats compartides. 

Lluís Serra, secretari general de l’URC: «La renúncia de Benet XVI» 
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La seva herència no ha de passar inadvertida, així com tampoc el seu esforç per purificar 
l’Església i obrir un diàleg amb el món des de la intel·ligència i l’escolta. La vida religiosa li 
està molt agraïda per la seva confiança i el seu suport, no sempre prou explícits, fins i tot 
reticents, en algunes instàncies eclesials intermitges. 

L’Església no ha de deixar passar aquesta renúncia sense fer una reflexió sobre els reptes 
que conté, tema que considero molt important i que ara no desenvolupo. No es tracta d’un 
fet anecdòtic, sinó d’una categoria teològica. 

Gràcies, Benet XVI! Confiem en la seva pregària. Com Moisès, pregant al cim de la 
muntanya, pot impulsar més que mai l’avenç de la Bona Notícia en el nostre món.  

Benet XVI: obrir i tancar el cercle ● Catalunya Cristiana 18/02/2013 

Benet XVI, el dia 11 de febrer, en un llatí impecable, expressa la seva renúncia al ministeri 
de Bisbe de Roma, successor de sant Pere, que serà efectiva el dia 28 de febrer a les 8 del 
vespre. Es trenca així un període de 598 anys, en el qual la mort prèvia del Pontífex obria el 
nou conclave. Aquesta vegada no serà així. No caldrà assistir al sepeli del Papa per obrir la 
Capella Sixtina als cardenals que elegiran per una majoria de dos terços el nou Pontífex. 

La notícia ha estat acollida amb 
sorpresa. La motivació de la seva 
renúncia és meridiana: «He arribat 
a la certesa que, per l’edat 
avançada, ja no tinc forces per 
exercir de manera adequada el 
ministeri petrí.» Si la renúncia ha 
provocat sorpresa, la seva 
formulació humil i lúcida, encara 
més. Estupor inicial, però no 
estranyesa. Quan el cardenal 
Ratzinger va ser elegit Papa, van 
funcionar, especialment a través 
dels mitjans de comunicació, 
moltes etiquetes sobre la seva 
persona que van impedir una aproximació real a la seva figura. Quan Benet XVI va obrir 
conscientment el cercle del seu papat, no ho va fer per afany de poder o per protagonisme 
personal, sinó per una opció evangèlica, així com per un sentit humà i espiritual de 
responsabilitat. Aquestes actituds són les mateixes que es posen en evidència en la 
formulació de la seva renúncia, de manera que tanca el cercle amb llibertat, gosadia i 
lucidesa. La brillantor intel·lectual dels seus escrits queda relegada a un segon terme enfront 
d’aquesta decisió, que pot marcar més del que es pensa el futur de l’Església. No se’n va 
perquè ha acabat una tasca, sinó perquè se li han acabat les energies. El desinterès pel 
càrrec, la lucidesa de la seva situació, la humilitat i l’acceptació dels seus mateixos límits 
l’empenyen a no perjudicar la importància de la missió que se li va encomanar. El ball 
d’adjectius com conservador i progressista serveix poc per a l’anàlisi del seu pontificat. Ha 
afrontat amb transparència la purificació interna de l’Església i ha impulsat el repte d’una 
nova evangelització. El seu final com a Papa, en un gest pràcticament inèdit, arrela en la 
dimensió profètica del que obre nous horitzons. El món civil no ha contemplat la seva 
renúncia sense commoció. La lliçó serveix també per als governants de tota mena. La 
prioritat del servei enfront de l’afecció del poder. L’Església no ha de deixar passar aquesta 
renúncia sense fer una reflexió profunda sobre els reptes que conté. La vida religiosa ho ha 
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entès bé, perquè assumeix amb naturalitat aquests criteris sobre el servei de l’autoritat, poc 
freqüents en moltes altres esferes. Benet XVI, conscient de la seva feblesa, confia en la 
força de l’Esperit que acompanya les comunitats cristianes al llarg dels segles. 

 

 

 

   

   

 

Al Monestir de Sant Pere de les Puel·les (Benedictines), el dia 11 de febrer va tenir lloc la 
reunió del grup Anawim (superiores majors, delegades, abadesses i priores de Catalunya). 
 

El tema de reflexió  va ser La vida consagrada femenina d’avui amb ulls de dona, amb la 
ponència de la Laia Ahumada, autora del llibre Monges. La seva intervenció va girar entorn 
de tres eixos: per què va agradar el llibre Monges, moment actual de la religió i espais de 
futur. Es va crear una profunda sintonia entre l’experiència i la reflexió proposada per Laia 
Ahumada i les inquietuds de les participants a la reunió. En el diàleg posterior vam copsar la 
gran oportunitat del moment actual per a la vida autèntica segons l’Evangeli i com les dones, 
les dones consagrades, estem cridades a fer camí amb tantes persones cercadores de 
sentit, vida, plenitud i felicitat. La clau, tan humana i tan evangèlica, és viure l’amor. Un 
gràcies molt sentit a Laia Ahumada pel seu testimoniatge tan esperançador i per les seves 
paraules. 

Durat la reunió ens va arribar la notícia 
de la renúncia del Sant Pare, que vam 
acollir amb sorpresa i agraïment per 
aquesta decisió tan significativa i 
important, i seguim confiant en la 
presència i acció eficaç de l’Esperit 
també en el discerniment i elecció de 
la persona que ha d’assumir aquest 
servei per a l’Església i el món d’avui. 

La trobada va concloure amb 
informacions diverses i dinar de 
germanor ofert per la comunitat 
benedictina, a qui agraïm l’acollida. 

Grup Anawim: reunió de superiors majors, delegades, abadesses 

i priores de Catalunya 



15 
 

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 
 

 

«EL RETORN DEL SAGRAT», a càrrec de  Josep Otón 

 
1. El desencantament del món: la crisi religiosa 
de la modernitat 
Laïcitat, laïcisme i secularització 
 
2. El reencantament del món: el retorn del sagrat 
 
3. Les noves formes de religiositat I 
 Neomisticismes 
 Neotradicionalismes 
 Sectes 
 
4. Les noves formes de religiositat II 
 El sagrat difús 
  L’espiritualitat secular 
  La religiositat profana 
 Les espiritualitats laiques 
 
5. La desarticulació del sagrat 
 Vivència subjectiva: experiència espiritual  
Concreció cultural: tradicions religioses 
 Doctrina 
 Ritu 
 Norma 
 Institució 
 
6. Una espiritualitat postmoderna? 
 L’individu 
  Elecció 
  Cos 
  Emocions 
 La globalització 
 Internacionalització de les creences 
  Combinació de creences 
 
7. El diàleg amb el cristianisme 
 Advertiments des del cristianisme 
 Punts teològics clau 
 Desafiaments per al cristianisme 
 Construir ponts 
  L’atri dels gentils 
  L’areòpag d’Atenes 

 

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
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Propera sessió 

 

César Valero Bajo, OP 

Vida religiosa: Fe y futuro. ¿Abatidos o esperanzados? 

 

Data: 20  d’abril de 2013, dissabte 
Hora: 9.45-13.30 i 15.30-17.30 h 

 
 
 
 

 

 

Els grups, esplais i agrupaments escoltes 
de Joves La Salle Catalunya concentren 
més de 300 participants a la tercera edició 
de La Clau 
S’havia de celebrar a l’octubre, però la pluja 
va obligar a ajornar-la al mes de febrer. Tot i 
el contratemps, les «Olimpíades», tema 
escollit per a la trobada juvenil d’aquest curs, 
es van poder celebrar finalment els dies 16 i 
17 de febrer a Sant Celoni, al col·legi de La 
Salle. En total, més de 300 participants, entre 
infants, joves i monitors voluntaris, es van 
trobar per celebrar la tercera edició de La 
Clau, una trobada preparada pels grups, 

esplais i agrupaments escoltes de les escoles de La Salle Catalunya. Organitzats per grups 
d’edat i acompanyats pels seus monitors, els participants van gaudir de diferents activitats, 
com l’excursió de dissabte, tallers i dinàmiques diverses, així com també jocs de nit. La gran 
protagonista fou l’activitat que es dugué a terme a la Plaça de la Vila, on el taronja, el groc, el 
blau, el vermell i el verd «van envair» el poble al ritme de la música i acompanyats pels 
timbalers de Sant Celoni. Diumenge al matí, temps per a la celebració conjunta i el comiat 
amb L’hora dels adéus.  
Aquesta ha estat la tercera trobada de La Clau, nascuda des dels i per als joves de les 
escoles i grups de La Salle Catalunya. Una cita de cap de setmana amb l’objectiu de reunir-
se, conèixer-se i intercanviar amb infants i joves dels diversos grups de Joves La Salle de tot 
el territori. Uns dies on el joc i la convivència són els protagonistes de les diverses «claus» o 
grups d’edat que responen a un color concret (taronja, groga, blava, vermella i verda) i que 
van des de 1r de Primària fins a 2n de Batxillerat 
o de cicles formatius. A banda, cal afegir-hi els 
gairebé un centenar de joves que animaren les 
activitats i s’encarregaren de l’organització, la 
intendència i la logística de la trobada. 
 

Joves La Salle és l’entitat que aglutina els grups 
d’educació en el lleure que formen part de les 
escoles de La Salle Catalunya i que organitzen 
al llarg del curs altres trobades generals com la 
Pasqua Jove, durant la Setmana Santa, o la 
Pujada a Montserrat a Peu, que es durà a terme 
els propers 4 i 5 de maig. 

La Salle Sant Celoni acull la trobada de joves «La Clau 2012+1» 
 

http://www.lasalle.cat/joves
http://www.lasalle.cat/laclau
http://www.lasalle.cat/laclau
http://www.lasalle.cat/laclau
http://www.lasalle.cat/
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Exercicis Espirituals – Estiu 2013 
 

EE1 
 Dates: 22 a 28 de juliol de 2013, dl.-dg. 

 

EXERCICIS ESPIRITUALS A MONTSERRAT 
P. Cebrià Pifarré. Monjo de Montserrat 
Tema: Passió, mort i resurrecció de Jesús segons els 
sinòptics  
Inici: matí del dia 22 (cal arribar abans de les 12.30 h) 
Final: dia 28 després de dinar 
Preu: 288 € (tot inclòs) 
Places limitades, atorgades por ordre d’inscripció 

 

 

EE2 
Dates: 2 a 8 de setembre de 2013, dl.-dg. 

 

EXERCICIS ESPIRITUALS A MONTSERRAT 
P. Daniel Codina, monjo de Montserrat 
Tema: El Parenostre 
Inici: matí del dia 2 (cal arribar abans de les 12.30 h) 
Final: dia 8 després de dinar 
Preu: 288 € (tot inclòs) 
Places limitades, atorgades por ordre d’inscripció 

 

Forma d’inscripció: 
1. Sol·licitar plaça a Noemí Pujol (secretària de l’URC) per correu electrònic 

(urc.info@gmail.com), per telèfon (93 302 43 67) o directament a la seu de la plaça 
Urquinaona, 11, 2n 2a (08010 Barcelona). 

2. Incloure-hi les dades següents: nom i cognoms, institut/congregació, adreça postal, 
correu electrònic i telèfon de contacte. Una vegada que la Noemí hagi confirmat que 
hi ha plaça, efectuar el pagament. La plaça es considera coberta en el moment 
d’haver efectuat el pagament, prèvia sol·licitud de plaça. 

3. Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres, de 15 a 19 h 
4. 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 EE1 
(Montserrat, 22-28 juliol) o EE2 (Montserrat, 2-8 de setembre). 

Organitza: URC-CEVRE 

 
 

 

Amb agraïment a Benet XVI  

Superada la sorpresa inicial, en parlar de la renúncia i del fi del pontificat de Benet XVI, 
emergeix el sentiment d’agraïment.  

Agraïment pel servei del seu pontificat, acceptat més que desitjat, breu però fructífer. Una 
tasca il·luminada pel seu pensament clar i rigorós que, sobretot mitjançant les encícliques 
que ha escrit, ens ha volgut centrar en allò que és essencial: Déu i Déu com a amor. Retorn 
a l’essencial, que es manifesta també en la celebració, enguany, de l’Any de la Fe per ell 
proclamat.  

FECC informa (18.02.2013, núm. 458) 
 

mailto:urc.info@gmail.com
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Agraïment també per la seva tasca de govern dins la pròpia Església, terreny especialment 
difícil i on sovint està en joc la credibilitat de la institució, en la qual ha demostrat una 
gosadia i coherència del tot necessàries.  

La renúncia, els motius i la llibertat d’esperit amb què l’ha decidida són una darrera lliçó 
també molt significativa, que ha estat destacada per molts. Vegis si no, com a exemple, el 
recull de comentaris sobre Benet XVI que ha publicat el portal CatalunyaReligió.Cat: 
L’Església catalana situa el gest de Benet XVI com un exemple a seguir.  

Des de l’Escola Cristiana de 
Catalunya no cal dir que aquest 
universal agraïment té també una 
nota particular en recordar la seva, 
encara prou recent i viva, presència 
a Barcelona amb motiu de la 
dedicació del temple de la Sagrada 
Família, però de la qual destaquem 
la visita a l’Obra del Nen Déu, 
institució que integra un centre 
d’educació especial que forma part 
del nostre col·lectiu d’escoles 
cristianes.  

Principi d’acord per a la 
signatura del X Conveni 
Col·lectiu  

Divendres al matí es va assolir un 
principi d'acord molt majoritari i 
definitiu per a la signatura del X 
Conveni Col·lectiu de 
l'ensenyament privat sostingut 
totalment o parcialment amb fons 
públics.  

Ateses les especials circumstàncies viscudes per la crisi i les retallades, ha estat un procés 
molt laboriós i el qual portem anys negociant (estem sense conveni des de l’1 de gener de 
2010). L’esforç —àdhuc el sacrifici pels legítims interessos fet per les dues parts (titularitats i 
treballadors)— per tal d’arribar a aquest acord ha estat important i ha tingut com a objectiu 
comú l’estabilitat del sector, així com no incrementar el risc de continuïtat dels projectes en 
moments tan difícils com els actuals, agreujats en el nostre cas per la caiguda demogràfica.  

Aquest principi d’acord està pendent de ratificació pels òrgans d’algunes organitzacions 
signants, però s’espera que es pugui signar a finals d’aquest mes de febrer, si no per totes 
les organitzacions presents a la mesa negociadora, sí per les més majoritàries i assolint la 
plena eficàcia.  

En aquesta circular trobareu els aspectes més rellevants del nou conveni. Tot i que 
comportarà pocs canvis amb relació a la situació que tenim ara mateix, la signatura del 
conveni pot aportar una major seguretat jurídica i evitar una judicialització de les relacions 
laborals dels nostres centres. Una dinàmica que ja havia començat i que podia ser creixent 
en expirar properament la ultraactivitat de l’anterior conveni.  

Per tant, malgrat que aporti poques novetats a la situació de les actuals condicions laborals, 
la seva signatura serà, sens dubte, una bona notícia. 
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El P. Bernabé Dalmau és l’autor del text i Sebastià Serra 
de les il·lustracions del llibre Benet de Núrsia, de 
Publicacions de l’Abadia de Montserrat 
 
El llibre pertany a la col·lecció Sabies qui? i vol explicar a 
nens i nenes, a partir de 6 anys, qui era el pare dels 
monjos d’Occident i perquè el seu carisma ha tingut tanta 
continuïtat 

 
Montserrat, febrer de 2013. Qui era sant Benet de Núrsia? 
Què va fer? Per què la seva obra és ben viva als nostres dies? 
Aquestes preguntes troben resposta adaptada als infants a 
través d’un text senzill il·lustrat amb dibuixos i fotografies. El 
llibre Benet de Núrsia, de Publicacions de l’Abadia de 
Montserrat, té la particularitat d’estar escrit en clau 
montserratina. «Els nens catalans saben fàcilment que 
Montserrat té una muntanya singular, un dels millors cors de 

nens del món, uns monjos amb el seu pare abat. Per això, el llibre Benet de Núrsia dóna 
fotografies d’aquests elements i els insereix en els trets biogràfics del sant autor de la Regla 
monàstica més coneguda», assegura l’autor del text, el P. Bernabé Dalmau, que ha volgut 
«picar l’ullet» a les persones que coneixen a fons la Regla i la vida del sant perquè, a través 
de la descripció breu i senzilla pensada per als infants, deixa anar reminiscències dels textos 
que ens parlen del sant i també alguna nota erudita. 
 
Els dibuixos de Sebastià Serra, que il·lustren la col·lecció Sabies qui?, emmarquen les 
fotografies i donen a la sèrie una particularitat singular en la presentació de cristians antics o 
contemporanis, que han estat especials testimonis de la fe. Els altres volums de la col·lecció 
estan dedicats a Francesc d’Assís, Roger de Taizé i Teresa de Calcuta. 
 
 

 

 

 

Testimoni de Mèxic | Llorenç Puig, sj 
23 de febrer, de 17 a 19h 

Dissabte 23 de febrer, abans de l'Eucaristia comunitària del Casal, 
acollirem el testimoni de l'estada a Mèxic del Llorenç Puig, sj. Us hi 
esperem! 

 

 

 

És el mateix desànim que depressió? De què parla Sant Ignasi quan 
parla de desolació? | Eduard Fonts 
27 de febrer, i 6, 13 i 20 de març de 19.30 a 21h 

Canvi de data d'inici! El seminari, organitzat conjuntament amb 
Cristianisme i Justícia, s'iniciarà el 27 de febrer. Tractarà sobre la 
desolació i consolació; resituar l'experiència de Sant Ignasi en el nostre 
dia a dia. 

  

 

 

La història de sant Benet de Núrsia, 
explicada als infants en clau montserratina 

Casal Loiola 
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Juny 3-12 P. Gabriel  Villanova, sj 

 15-23 P. Josep  Mª  Vilarrubias, cmf 

Juliol 1-10 P. Francesc Xammar, sj 

Agost 1-10 P. Jaume Avellí, sj 

Octubre 1-10 P. Asterio Niño, cmf. 

 
C/ Major de  Sarrià, 169 (08017  Barcelona) 
Tel. 93 203 72 12 i 93 203 74 04 – Fax 93 205 53 66 
A/e: misionerassarria@gmail.com 
                             
 

 
 

Es necessita professora voluntària per fer classes de castellà per a un grup. Dimarts i dijous, 
de 15.30 a 17.30 h. 
 

 

 

 
Sota el nom de Tècnic en atenció sociosanitària a persones 
dependents en institucions residencials, el Reial decret 1378/2008 
denomina al que era abans l’Auxiliar de Geriatria, i com a Curs de 
Formació Ocupacional ha passat de 300 hores a 530 hores com a 
ensenyament no reglat que, per competències autonòmiques, a 
Catalunya és reconegut per la Generalitat i la formació està associada 
al certificat de professionalitat, equiparant aquests estudis a una 
Formació Professional, i està estructurat en 4 mòduls, amb un total de 
21 unitats: 
 

1. Recolzament en l’organització  
2. Intervenció en l’atenció higienicoalimentària  
3. Intervenció en l’atenció socisanitària en institucions 
4. Suport psicosocial i atenció 

 
En el Centre d’Estudis Pare Miquel Peix s’estudien aquests quatre 
mòduls en dos nivells: 

 Nivell 1: De 300 hores, distribuïdes entre 140 hores de teoria i 160 hores de 
pràctiques. Mòduls 2 i 3. Mitjana d’excel·lent. 

 Nivell 2: De 230 hores. Mòduls restants. Inici: 9 de febrer i final: 27 d’abril. 
 
El motiu que m’ha impulsat a realitzar aquest curs és la necessitat interna de la Congregació 
a Espanya, ja que té molts missioners majors de 75 anys que necessiten ser atesos: «Els 
missioners malalts, els delicats de salut i els ancians ens seran entranyablement 
volguts i estimarem la seva presència com una benedicció per a les nostres cases. Per 
això, a més de procurar-los les cures mèdiques i alleujar-los en la seva vida, els 
reservarem una participació adequada en la vida familiar i en el nostre apostolat». 
(Constitució 26§1) L'Estatut 48 de la Congregació ens parla de la formació tècnica del 
Germà reconeguda pel govern: «Es donarà, en temps oportú, als Germans una formació 

Casa d’Espiritualitat Maria Antonia Paris ● Missioneres Claretianes 

Crida d’Ekumene 

Curs de Tècnic en atenció sociosanitària a persones depenents en 
institucions residencials, realitzat pel G. Jaume Ruiz de Castro, cm 
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cultural i tècnica pròpia, amb estudis oficials, perquè obtinguin un títol o diploma 
adequat». 
 
1. EL CENTRE D’ESTUDIS 
El Centre d’Estudis Pare Miquel Peix és la institució docent de la Fundació Privada 
PRAHU (Projectes i ajudes Humanitàries) per als cursos de formació ocupacional i 
reconegut com a tal per la Generalitat de Catalunya. El P. Miquel Peix, sacerdot claretià (+ 
juliol del 2007), era membre de la Renovació Carismàtica Catòlica i el 1995, amb la 
Renovació Carismàtica, va fer un projecte social per acollir els barcelonesos en situació de 
risc, i posteriorment s’amplia aquesta pastoral social al món de la immigració, el 1997. 
D'acord amb l'Estatut 9§2 de la Congregació i el que es va dir en l'Assemblea General del 
2010: «Els missioners cooperaran, a més, segons les circumstàncies de temps i lloc, 
amb les associacions per a la defensa dels drets humans i per al foment de la justícia i 
de la pau». Col·laboro pastoralment en aquesta Fundació: Borsa de treball de la Senyora 
Doris García, sóc membre del seu equip i catequesi bíblica. 
 
 2. LES PRÀCTIQUES 
Les pràctiques es realitzen en residències que tenen conveni amb el Centre d'Estudis i entre 
elles n’hi havia dues que m’interessaven per proximitat amb el carisma vicencià: «El desert 
de Sarrià», que ho porten les Filles de la Caritat, i les Germanetes dels Pobres, que 
acullen ancians amb pensions inferiors a la pensió contributiva, és a dir, pensions inferiors a 
618 €. 
Per proximitat a la comunitat del carrer Provença a Barcelona, em vaig quedar amb les 
Germanetes dels Pobres, on vaig participar en tot el procés d’aixecar-los fins a ficar-los al llit 
en la infermeria dels homes en aquests 28 dies de pràctiques, amb un total de 160 hores. 
 
3. NECESSITO EL MEU TEMPS  
Sota la limitació de la meva mà esquerra, que no pot carregar pes, vaig fent el curs i les 
pràctiques, potser una mica més lent del normal i, en el cas que pesi bastant, es necessita 
l’ajuda d’una altra persona. Un 8 de 
puntuació en les pràctiques i 
aprenentatge indica que es pot superar 
aquesta limitació. 
 
4. UNA LECTURA PASTORAL DEL 
CURS 
Per la naturalesa dels meus companys 
de classe, gent senzilla que treballaven 
la cura d’una persona major o de nens 
amb un sou baix, als ancians de les 
Germanetes dels Pobres m’he sentit 
com a pobre entre els pobres (Cf. 
Constitució 12, 3º), estar braç a braç 
amb ells, sentir-se propers a ells… han quedat interpel·lats que un missioner estudiï 
geriatria; per tant, ho he viscut com una pastoral evangelitzadora on el carisma de la caritat o 
amor quedava revifat. 
 
5. DE CARA A UN FUTUR NO LLUNYÀ A PARTIR DEL 27 D’ABRIL 
En primer lloc, mitjançant el Consolat d’Hondures a Barcelona, fer el tràmit al Ministeri 
d’Educació d’Hondures per a l’homologació del títol, si escau, per si en un futur haig de 
treballar o formar els membres que cooperen en el projecte de residències geriàtriques en la 
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nostra Missió d’Hondures. Mai se sap com són els designis de la Providència i cal estar 
oberts a ells. 
En segon lloc, i aquest és el més important, estar disponible per anar a qualsevol comunitat 
que hi hagi un missioner dependent per socórrer-lo, a part d’alguna pastoral que em puguin 
assignar cap a l’exterior d’acord a la meva condició de laic consagrat. 
Vull agrair a la meva comunitat de missioners paüls de Barcelona, a la Congregació de la 
Missió de la Província de Barcelona, a les Germanetes dels Pobres i les seves 
treballadores, als responsables del Centre d’Estudis Pare Miquel Peix i al senyor 
Josep Castells, el qual em va substituir en la Parròquia durant el mes de pràctiques, perquè 
han estat els mitjans que Déu ha posat a la seva maneta per formar-me en aquest ministeri 
del camp de la salut com a tècnic en atenció sociosanitària. 
 

CENTRE D’ESTUDIS PARE MIQUEL PEIX (FUNDACIÓ PRIVADA PRAHU) 
C/ VILADOMAT, 78, 3r - 08015 BARCELONA - Tel.: 93 217 30 20 

 
 
 
 

 

El 16 de febrer tingué lloc la celebració del 25è aniversari de 
l’Associació Casa Don Bosco dels Salesians de Lleida, a partir de les 
11.00 h, als locals de la Parròquia de Sant Agustí de la Bordeta (Hostal 
de la Bordeta, 3). Fou un moment emotiu de retrobament amb els 
fundadors, usuaris, treballadors, voluntaris, col·laboradors i amics que 
són part d’aquest projecte.  
La Casa Don Bosco es caracteritza per ser l’únic projecte de la 
Província Salesiana de Catalunya queacull joves tutelats i extutelats 
per l’Administració local (DGAIA), en règim de residència. Tot i ser un 

centre de protecció de menors, sempre ha estat casa que acull i que estima; escola de vida 
que ensenya a enfrontar-la amb eines i il·lusió, espai on pensar i dissenyar un possible 
projecte de futur, i lloc que permet gaudir als joves de la seva joventut en els seus espais de 
lleure i, aquest, és el secret del seu èxit.  
En aquests 25 anys, un quart de segle, la Casa ha comptat i segueix comptant amb un equip 
de persones, treballadores i voluntàries, dedicades en cos i ànima a donar resposta i 
seguiment a les necessitats i processos 
d’aquests joves. 25 anys són molts 
anys i per la Casa han passat 4 
presidents, 4 directors, 23 educadors i 
més de 40 voluntaris, alguns dels quals 
encara avui estan en actiu. 
«Creiem en els nostres joves com ho 
va fer Don Bosco, perquè són joves 
vulnerables, el sol fet d’arribar als 18 
anys desarrelats dels seus orígens és un repte que molts han de superar sols. Per aquest 
motiu, el nostre equip, tal com ho van fer els nostres antecessors, continua treballant per 
cercar els millors horitzons per a ells», explica Joan Valls, president de l’Associació Casa 
Don Bosco.   
La Casa ha acollit 152 joves, 100 dels quals han passat pel sistema de protecció de menors i 
52 pels serveis que l’Associació té dins l’Àrea de suport al jove tutelat i extutelat (ASJTET), 
ja sigui en la residència en els pisos d’autonomia, com en els seguiments educatius en medi. 
Després de 25 anys, la Casa continua VIVA i els qui avui la formen segueixen somniant en 

Els Salesians de Lleida celebren el 25è aniversari 
d’estar al costat dels joves més desfavorits 



23 
 

un futur millor per als joves que acullen; per això, més que mai, el repte d’educar-los segueix 
VIU i amb FORÇA. 

 

Madrid, 14 de febrero de 2013 (IVICON).- La Red África-Europa, Fe y Justicia celebra 
durante el año 2013 los 25 años de existencia, y por este motivo ha organizado una serie de 
actividades. 

La primera de ellas tendrá lugar en el Colegio Mayor Universitario Mara el próximo sábado, 
16 de febrero, de 10 h a 14 h. Se trata de una mesa redonda que versará sobre: “AEFJN: 
trabajando por la Justicia desde 1988”, con la que se desea dar a conocer la Red y el trabajo 
que desarrolla, y presentar una mirada a África con una mesa de experiencias sobre tres 
temas de actualidad: el tráfico de armas, el acceso a medicamentos y la soberanía 
alimentaria. 

Dentro de esta programación, está previsto tener un 
ciclo de Cine Forum en los Misioneros Combonianos 
en Arturo Soria. Comenzará el 9 de marzo con la 
proyección de las películas “14 kilómetros” (9 de 
marzo), “Mooladèe” (23 de marzo), “Y ahora, ¿a dónde 
vamos?” (6 de abril) y “The visitor” (20 de abril). Todos 
los días comenzará a las 18 h. 

Para finalizar, el sábado 26 de octubre, habrá una 
jornada celebrativa de clausura, también en el CMU 
Mara. 

¿Qué es la Red AEFJN? 

La Red  AEFJN es una organización fundada en 1988 
en Roma por los Superiores y Superioras Generales  
de Congregaciones misioneras con presencia en 
África. Es una respuesta intercongregacional de la VR 
y Misionera a la realidad de ÁFRICA. Se trata de un 
PROYECTO MISIONERO COMÚN, formado 
actualmente por 49  Congregaciones religiosas. Es una 
clara  opción de FE, trabajar por la Justicia para África y un  signo de unidad y colaboración 
por una causa misionera común. Trabajar para establecer relaciones económicas equitativas 
entre África y Europa es trabajar para que en África «tengan vida y vida en abundancia».   

Actualmente, la Red está extendida en 13 países de Europa y en Camerún, las llamadas 
Antenas de la RED. Tiene su sede y oficinas en Bruselas, precisamente para poder tener 
contactos cercanos con los parlamentarios europeos.   

La Antena de Madrid está compuesta por 31 miembros de 20 Congregaciones, Asociaciones 
y laicas/os. 

La Antena trabaja en red con otras organizaciones. Tiene tres grupos de trabajo: 

- Soberanía alimentaria, actualmente se trata especialmente el acaparamiento de tierras. 

- Acceso a medicamentos de calidad para África. 

- Comercio de armas ligeras, que trabaja en Red con JyP de Confer y JyP Diocesana. 

Si quieres conocer más sobre nosotros o te interesa que tu congregación se incorpore a la 
Antena, puedes escribir a Itziar Alfaro: itziaralfaro@mmb-esp.net Web: www.aefjn.org   

La RED AEFJ, África Europa, Fe y Justicia 
celebra este año 25 años de existencia 
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Madrid, 13 de febrero de 2013 
(IVICON).- Benedicto XVI anunció 
durante el consistorio del pasado día 11 
de febrero, que el día 12 de mayo de 
2013 es la fecha en la que será 
proclamada santa la religiosa Laura de 
Jesús Montoya Upegui, conocida como 
la Madre Laura.    

Laura de Jesús Montoya Upegui (1874-
1949) es la fundadora de la Congregación de las Hermanas Misioneras de María Inmaculada 
y Santa Catalina de Siena (Misioneras Madre Laura). 

Nació en la población antioqueña de Jericó el 26 de mayo de 1874 y falleció en Medellín el 
21 de octubre de 1949. Fue reconocida por defender los derechos de las comunidades 
indígenas y afrodescendientes, y por fundar varios colegios. Su comunidad de monjas 
misioneras está presente, en la actualidad, en 21 países. 

Fue beatificada en el 2004 por Juan Pablo II y el 21 de diciembre del 2012 el papa Benedicto 
XVI autorizó la canonización tras aprobar el milagro de sanación de un médico antioqueño, 
gracias a su intercesión. 

El milagro que la llevará a los altares se verificó en la persona de un médico de Medellín que 
padecía un mal incurable y sanó de manera inexplicable para la ciencia tras encomendarse 
a la inminente santa.   

La Madre Laura, una maestra de escuela, defensora de los indígenas, escritora y mística, 
será la primera santa colombiana. 

 

 

 

 

 Xavier Alegre és professor de Nou Testament a la Facultat 
de Teologia de Catalunya i de la Universitat Centreamericana 
José Simeón Cañas (UCA) d’El Salvador i Antoni Blanch és 
professor emèrit de Literatura Comparada a la Universitat 

Pontifícia de Comillas 
El Diccionario de la Biblia és un valuós manual que conté la 
definició de 5000 noms comuns i propis que apareixen a la 
Sagrada Escriptura i que han impregnat durant segles la cultura 
de les civilitzacions. Cadascun d’ells està traduït i descrit amb 
rigor, amb l’ajuda d’imatges i mapes: el seu origen etimològic, 
significat, context, interpretacions... D’aquesta manera el lector, 
creient o no creient, pot trobar les claus per entendre tot allò que 
s’ha inspirat en la Bíblia: art, religió, filosofia, literatura, 
arquitectura... 
L’obra és una traducció actualitzada i rigorosa de l’edició 
alemanya Herders Neues Bibellexikon (Nou Diccionari Bíblic de 

Herder) de 2008, dirigida per tres biblistes de Linz i Salzburg: Franz Kogler, Renate Egger-
Wenzel i Michael Ernst.  
 

El 12 de maig serà canonitzada la Mare Laura 

Xavier Alegre i Antoni Blanch han presentat a la Llibreria Claret de 
Barcelona el Diccionario de la Biblia de les editorials Sal Terrae i 

Mensajero 
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(Abadia de Monsterrat | 17/02/2013) L’Obra Social “la Caixa” ha fet donació a Montserrat del 
quadre Verge de Montserrat, un oli sobre tela d’autor desconegut que fins ara era propietat 
de l'entitat financera i que passarà a formar part del fons del Museu de Montserrat. La 
pintura, de 58,8 x 48,5 centímetres, 
presenta una Mare de Déu sedent, 
de cos sencer i en posició frontal, 
amb el Nen Jesús; i darrere del grup 
s’observa la muntanya de 
Montserrat. El llenç sembla retallat i 
probablement va formar part d’una 
orla de flors. 
Tot i que la datació és 
desconeguda, la iconografia que 
presenta l’obra és típicament 
barroca. La Mare de Déu apareix 
amb un vestit vermell, un mantell 
blau i un vel blanc, és tosca i 
inexpressiva, i llueix una corona mexicana -de maragdes amb llàgrimes penjants-. Aquest 
darrer detall és el que permet datar aproximadament l’obra, ja que aquest tipus de corona es 
representa a partir de l’any 1658. 
Amb aquesta donació per part de l'Obra Social "la Caixa" d’una obra del seu patrimoni 
artístic, aquesta entitat vol contribuir a l’ampliació del fons del Museu de Montserrat, que 
dirigeix el pare Josep de C. Laplana, monjo de Montserrat. 
A l’acte de donació hi han estat presents el pare Abat de Montserrat, Josep Maria Soler, el 
secretari general de la Fundació "la Caixa", Lluís Reverter, i el director del Museu de 
Montserrat, el pare Josep de Calassanç Laplana. 
 
 
 
 

(Monestir de les Avellanes | 
16/02/2013) L’Associació d’Amics 
del Monestir de les Avellanes 
mostra a la sala capitular del 
Monestir l’exposició «el simbolisme 
dels espais monàstics medievals de 
Catalunya. Entendre els monestirs a 
través dels seus espais». 
Des de l’1 de febrer i fins al 3 de 
març, podreu contemplar aquesta 
exposició que tracta d’explicar, a 
través de fotografies de vint-i-set 
monestirs medievals catalans, quina 
funció i quin simbolisme tenien els 

seus principals espais: Sala capitular, església, refectori, claustre, etc. 
L’exposició es va inaugurar el passat 1 de febrero, coincidint amb l’aniversari de la fundació 
del monestir, tot encetant el camí cap al 850 aniversari, que serà d’aquí a 3 anys.   
 

El Museu de Montserrat rep de l’Obra Social “la Caixa” una pintura 

barroca de la Verge 

«El simbolisme dels espais monàstics medievals de Catalunya» 

http://www.abadiamontserrat.net/
http://www.monestirdelesavellanes.com/
http://www.monestirdelesavellanes.com/
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Servei de Documentació  
Unió de Religiosos de Catalunya ● Centre de Vida Religiosa i Espiritualitat 

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

 

 

Autor Josep Otón, profesor de’Història 

12 
Títol L’espiritualitat en temps postmoderns 

Data Abril 2012 

Font VIA18 04/2012 Revista del Centre d’Estudis Jordi Pujol 

Publicat 21 de febrer de 2013 
 

L’espiritualitat en temps postmoderns 
 

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

«No hi ha justícia sense igualtat» és el lema de la campanya de 
Mans Unides per a aquest 2013. L’objectiu és denunciar la 
desigualtat entre sexes arreu del món i la feminització de la 
pobresa. Signes dels Temps entrevista Bernanda Garcia, 
missionera salesiana a Togo, Costa d’Ivori i Mali, on els últims 30 
anys ha impulsat centres de promoció i alfabetització de la dona 
africana. 
 
Altres temes: 
- Reportatge sobre els tallers d’interioritat per a adolescents que es fan a la Cova de Sant 
Ignasi de Manresa. 
- Presentació del número 100 de la revista Valors.  
- «Patrimoni», recorregut pel patrimoni arquitectònic religiós de Catalunya. 
- «Idees», recull d’actes, activitats i novetats editorials. 
 
Data: diumenge 24 de febrer de 2013 
Horari d'emissió: TV3, diumenge, a les 10.10 
www.tv3.cat/signesdelstemps 
www.facebook.com/signesdelstemps 
 
 
 
 

 2013 

 

FEBRER 

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, seu vacant de Sant Pere per la renúncia del papa Benet 
XVI 

 

Agenda 

TV3 Signes dels Temps. «La dona africana» 

Servei de documentació: 
Josep Otón parla de “L’espiritualitat en temps postmoderns” 

Comunicat de la reunió núm. 206 
 
 
 

 

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