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(Jordi Llisterri – CR | 8.07.2013) 
Mentre a mitjans dels anys 90 
nosaltres vèiem les matances de 
Rwanda per la televisió, ell estava 
allà. Aimable Bizimungu, que havia 
ingressat als franciscans pocs anys 
abans, va poder sortir del país, però 
van matar els seus pares i vuit dels 
seus germans.  

Ara somriu quan parla. I parla de 
reconciliació, de pau i de concòrdia. 
Després de la traumàtica experiència 
va veure que primer havia de curar-
se i veure “que havia sobreviscut i 
que hi havia un projecte de Déu 

sobre mi, amb els franciscans, seguidors de Sant Francesc, el profeta de la reconciliació, de 
la pau, i de la justícia”. Aquest és el treball que va fer a Rwanda, on explica que l’Església 
catòlica ha treballat molt per la reconciliació. 

Per ajudar-hi amb més instruments, aquest diumenge ha estat ordenat sacerdot al Santuari 
de Sant Antoni de Pàdua de Barcelona. A través d’un missioner franciscà, Josep Maria 
Massana, diversos franciscans africans han vingut a estudiar aquí per ser ordenats 
sacerdots. Fra Aimable ha estat quatre anys estudiant a Múrcia i ara ja ordenat compta 
quedar-se uns anys aquí per ajudar a la província catalana dels franciscans que li ha donat 
aquesta oportunitat. Encara el fascina l’espiritualitat i la dedicació als pobres que veure de 
jove en els franciscans del seu país i que el van portar a ingressar en aquesta família 
religiosa. 

 
 
 
 
AUDIÈNCIA A L’AULA PAU VI, 6 de juliol 
 

CIUDAD DEL VATICANO, H. Sergio Mora - 06 de julio de 2013 (Zenit.org) - El santo padre 
Francisco encontró hoy en el aula Pablo VI más de seis mil seminaristas novicias y personas 
en camino vocacional, provenientes de 66 países en el marco del Año de la Fe. En un 
ambiente de mucho entusiasmo e interrumpido frecuentemente por aplausos el papa 
Francisco no dejó de abordar los temas más diversos incluidos algunos espinosos. 
 
La cultura de lo provisorio 
“Mons. Fisichella me dijo, no se si será verdadero, que todos ustedes tienen el deseo de 
consagrar su vida para siempre a Cristo” dijo el papa que suscitó fuertes aplausos. “Ustedes 
ahora aplauden porque es tiempo de bodas, pero cuando termine la luna de miel ¿qué 
sucederña?”. Recordó que un seminarista decía “quiero servir a Cristo por diez años” y 
después iniciar otra vida. 
“También nosotros estamos bajo la presión de la cultura del provisorio”, recordó, me caso 
mientras dure el amor, soy monja o religioso pero no se que pasará. “Esto no va con Jesús” 

“Després que matessin els meus pares i vuit germans, 
Déu vol fer-me instrument de pau” 

El papa Francesc es troba en seminaristes, novicis i novícies i vocacions 

en camí: audiencia i missa 

http://www.franciscans.cat/
http://www.zenit.org/?utm_campaign=diariohtml&utm_medium=email&utm_source=dispatch
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reiteró. Reconoció que “una elección definitiva hoy es más difícil que en mis tiempos! Porque 
“somos víctimas de una cultura de lo provisorio”, e invitó a reflexionaran sobre como “no 
aceptar esta cultura”. 
Y sobre el tema recordó una poesía en español: “Esta tarde Señora la promesa es sincera, 
pero por las dudas no te olvides las llaves afuera”. Y alertó que “si uno deja siempre la llave 
afuera no va, tenemos que aprender a cerrar la puerta desde adentro”. Y recomendó que si 
no estoy seguro me tomo un tiempo y comunicando con Jesús, “cuando me siento seguro 
cierro la puerta”. 
 
La alegría 
Comentando la alegría que se encontraba en la sala se preguntó: ¿La alegría de un 
seminarista nace de haber ido a bailar el fin de semana con los amigos? O se centra en el 

tener, por ejemplo en tener el último 
modelo de smart phone, o el escooter más 
rápido. El auto que se hace notar, “les 
digo verdaderamente, a mi me hace mal 
cuando veo a un cura o una monja con un 
auto último modelo. ¡No se puede!. El auto 
es necesario, pero uno más humilde “y si 
te gusta un auto lindo “piensa solamente a 
cuantos niños en el mundo mueren de 
hambre”. 
Precisó que la verdadera alegría no viene 
del tener, pero del encuentro de las 
relaciones con los otros, del sentirse 
amados y comprendidos. Porque la 

alegría nace de la gratuidad de un encuentro. La alegría “del encuentro con Jesús” y de 
“sentirse amados por Dios”. 
“Cuando uno se encuentra --prosiguió el santo padre-- con un seminarista o una novicia 
demasiado triste uno piensa algo aquí no funciona, porque falta la alegría del Señor, que 
lleva el servicio, del encuentro de Jesús que te lleva a encontrarse con los otros” y mencionó 
el dicho de santa Teresa “Un santo triste es un triste santo”. E invitó a no ser de esos “con 
cara de pepinos en vinagre”. 
 
Fecundidad pastoral y celibato 
El papa indicó: “Un cura o monja 
sin alegría es triste” e indicó un 
problema de insatisfacción. 
Profundizó que es un problema de 
celibato, porque los religiosos 
tienen que castos y al mismo 
tiempo fecundos, porque tienen 
que ser padres o madres de la 
propia comunidad. 
 
Coherencia y autenticidad 
El santo padre subrayó además la 
importancia de la coherencia y 
autenticidad, recordó como Jesús 
apaleaba a los hipócritas y la 
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doble faz. “Si queremos jóvenes coherentes seamos nosotros coherentes” dijo.Hacer como 
san Francisco, recordó el santo padre, porque él invitaba a enseñar el evangelio, también 
con la palabra. O sea principalmente con la autenticidad de vida. 
 
Pobreza 
“En este mundo en que la riqueza hace tanto mal es necesario que nosotros seamos 
coherentes con nuestra pobreza”. Cuando se ve que una institución o una parroquia piensa 
primero al dinero, no hace bien, es una incoherencia. Porque “es en nuestra vida que los 
otros tienen que leer el evangelio”. 
 
Transparencia con el confesor 
Y el papa preguntó ¿hay aquí en el aula alguien que no haya nunca pecado? E invitó a tener 
transparencia con el confesor “y no tengan miedo de decir, padre he pecado”. Porque “Jesús 
sabe la verdad y te perdona siempre pero quiere que le digas lo que Él ya sabe”. Qué triste, 
constató, “cuando un sacerdote o monja peregrina en los confesionarios para esconder su 
verdad”. 
 
Preparación en diversas dimensiones de la vida 
El pontífice invitó a prepararse culturalmente “para dar razón sobre la fe y la esperanza”. El 

contexto en el que vivimos “nos pide dar 
las razones, no dar nada por descontado”, 
dijo. 
 
Vida comunitaria 
Una preparación que una las diversas 
dimensiones de la vida, en particular la 
“vida espiritual, intelectual, apostólica, la 
vida comunitaria”. Y precisó: “Es mejor el 
peor seminario que ningún seminario, 
porque es necesario la vida comunitaria”. 
 
No hablar mal de los otros 
Recordó también las relaciones de 
amistad y fraternidad y del daño de los 
'chismes' en una comunidad. Y esto en 
nuestro mundo clerical y religioso es 
común. También yo caí en eso, tantas 
veces y me avergüenzo de esto, no está 
bien, el ¿has oído? Es un infierno eso en 

una comunidad. Si tengo un problema con alguien se lo digo de frente y no por detrás. 
Una vez una monja me dijo que había hecho la promesa al Señor de nunca hablar mal de 
los otros. Y si hay que decirlo hacerlo al superior. Nunca a quien no puede ayudar. 
Fraternidad. 
Advirtió además del peligro de dos extremos: “sea el aislamiento que la disipación “ y que la 
verdadera amistad evita esto. 
 
Dos dimensiones: trascendencia y el prójimo 
“Salgan ustedes para predicar el evangelio y para encontrar a Jesús” dijo. Una salida es la 
trascendencia y la otra es hacia los demás para anunciar a Jesús. Una sola no va. 
Y recordó a madre Teresa de Calcuta que “no tenía miedo de nada”, porque esa monja se 
arrodillaba dos horas delante del Señor”. 
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Una Iglesia más misionera 
Querría una iglesia más misionera y menos tranquila. Y recordó su emoción al saludar a 
religiosos que están en lugares de evangelización. Den la contribución a una Iglesia fiel al 
camino de Jesús. No aprendan de nosotros, ese deporte que los viejos practicamos muchas 
veces, el del lamento, el culto de la diosa lamentación. 
Y dio algunos consejos finales: Sean capaces de encontrar a las personas más 
desaventajadas; no tengan miedo de ir contra corriente; recen el rosario; tengan a la Virgen 
con ustedes en vuestra casa como el apóstol san Juan y recen también por mi, que soy un 
pobre pecador pero vamos adelante. Y concluyó invitando a no ser “ni solterones ni 
solteronas” sino a tener fecundidad apostólica. 
 
EUCARISTIA A LA BASÍLICA VATICANA, 7 de juliol 
 

SANTA MISA CON LOS SEMINARISTAS, NOVICIOS, NOVICIAS Y CUANTOS SE 
ENCUENTRAN EN EL CAMINO VOCACIONAL 

HOMILÍA DEL SANTO PADRE FRANCISCO 

 

Queridos hermanos y hermanas: 

Ya ayer tuve la alegría de encontrarme 
con ustedes, y hoy nuestra fiesta es 
todavía mayor porque nos reunimos de 
nuevo para celebrar la Eucaristía, en el 
día del Señor. Ustedes son 
seminaristas, novicios y novicias, 
jóvenes en el camino vocacional, 
provenientes de todas las partes del 
mundo: ¡representan a la juventud de la 
Iglesia! Si la Iglesia es la Esposa de 
Cristo, en cierto sentido ustedes 
constituyen el momento del noviazgo, la 
primavera de la vocación, la estación del 
descubrimiento, de la prueba, de la 
formación. Y es una etapa muy bonita, 

en la que se ponen las bases para el futuro. ¡Gracias por haber venido! 

Hoy la palabra de Dios nos habla de la misión. ¿De dónde nace la misión? La respuesta es 
sencilla: nace de una llamada que nos hace el Señor, y quien es llamado por Él lo es para 
ser enviado. ¿Cuál debe ser el estilo del enviado? ¿Cuáles son los puntos de referencia de 
la misión cristiana? Las lecturas que hemos escuchado nos sugieren tres: la alegría de la 
consolación, la cruz y la oración.  

1. El primer elemento: la alegría de la consolación. El profeta Isaías se dirige a un pueblo 
que ha atravesado el periodo oscuro del exilio, ha sufrido una prueba muy dura; pero ahora, 
para Jerusalén, ha llegado el tiempo de la consolación; la tristeza y el miedo deben dejar 
paso a la alegría: “Festejad… gozad… alegraos”, dice el Profeta (66,10). Es una gran 
invitación a la alegría. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo de esta invitación a la alegría? Porque 
el Señor hará derivar hacia la santa Ciudad y sus habitantes un “torrente” de consolación, un 
torrente de consolación –así llenos de consolación-, un torrente de ternura materna: 

http://www.vatican.va/news_services/liturgy/libretti/2013/20130707-libretto-giornata-seminaristi.pdf
http://www.vatican.va/news_services/liturgy/libretti/2013/20130707-libretto-giornata-seminaristi.pdf
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“Llevarán en brazos a sus criaturas y sobre las rodillas las acariciarán” (v. 12). Como la 
mamá pone al niño sobre sus rodillas y lo acaricia, así el Señor hará con nosotros y hace 
con nosotros. Éste es el torrente de ternura que nos da tanta consolación. “Como a un niño a 
quien su madre consuela, así os consolaré yo” (v. 13). Todo cristiano, y sobre todo nosotros, 
estamos llamados a ser portadores de este mensaje de esperanza que da serenidad y 
alegría: la consolación de Dios, su ternura para con todos. Pero sólo podremos ser 
portadores si nosotros experimentamos antes la alegría de ser consolados por Él, de ser 
amados por Él. Esto es importante para que nuestra misión sea fecunda: sentir la 
consolación de Dios y transmitirla. A veces me he encontrado con personas consagradas 
que tienen miedo a la consolación de Dios, y… pobres, se atormentan, porque tienen miedo 
a esta ternura de Dios. Pero no tengan miedo. No tengan miedo, el Señor es el Señor de la 
consolación, el Señor de la ternura. El Señor es padre y Él dice que nos tratará como una 
mamá a su niño, con su ternura. No tengan miedo de la consolación del Señor. La invitación 

de Isaías ha de resonar en nuestro 
corazón: “Consolad, consolad a mi pueblo” 
(40,1), y esto convertirse en misión. 
Encontrar al Señor que nos consuela e ir a 
consolar al pueblo de Dios, ésta es la 
misión. La gente de hoy tiene necesidad 
ciertamente de palabras, pero sobre todo 
tiene necesidad de que demos testimonio 
de la misericordia, la ternura del Señor, que 
enardece el corazón, despierta la 
esperanza, atrae hacia el bien. ¡La alegría 
de llevar la consolación de Dios! 

2. El segundo punto de referencia de la 
misión es la cruz de Cristo. San Pablo, 
escribiendo a los Gálatas, dice: “Dios me 
libre de gloriarme si no es en la cruz de 
nuestro Señor Jesucristo” (6,14). Y habla 
de las “marcas”, es decir, de las llagas de 
Cristo Crucificado, como el cuño, la señal 
distintiva de su existencia de Apóstol del 
Evangelio. En su ministerio, Pablo ha 

experimentado el sufrimiento, la debilidad y la derrota, pero también la alegría y la 
consolación. He aquí el misterio pascual de Jesús: misterio de muerte y resurrección. Y 
precisamente haberse dejado conformar con la muerte de Jesús ha hecho a San Pablo 
participar en su resurrección, en su victoria. En la hora de la oscuridad, en la hora de la 
prueba está ya presente y activa el alba de la luz y de la salvación. ¡El misterio pascual es el 
corazón palpitante de la misión de la Iglesia! Y si permanecemos dentro de este misterio, 
estamos a salvo tanto de una visión mundana y triunfalista de la misión, como del desánimo 
que puede nacer ante las pruebas y los fracasos. La fecundidad pastoral, la fecundidad del 
anuncio del Evangelio no procede ni del éxito ni del fracaso según los criterios de valoración 
humana, sino de conformarse con la lógica de la Cruz de Jesús, que es la lógica del salir de 
sí mismos y darse, la lógica del amor. Es la Cruz –siempre la Cruz con Cristo, porque a 
veces nos ofrecen la cruz sin Cristo: ésa no sirve–. Es la Cruz, siempre la Cruz con Cristo, la 
que garantiza la fecundidad de nuestra misión. Y desde la Cruz, acto supremo de 
misericordia y de amor, renacemos como “criatura nueva” (Ga 6,15). 

3. Finalmente, el tercer elemento: la oración. En el Evangelio hemos escuchado: “Rogad, 
pues, al dueño de la mies que mande obreros a su mies” (Lc 10,2). Los obreros para la mies 
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no son elegidos mediante campañas publicitarias o llamadas al servicio de la generosidad, 
sino que son “elegidos” y “mandados” por Dios. Él es quien elige, Él es quien manda, Él es 
quien manda, Él es quien encomienda la misión. Por eso es importante la oración. La Iglesia, 
nos ha repetido Benedicto XVI, no es nuestra, sino de Dios; ¡y cuántas veces nosotros, los 
consagrados, pensamos que es nuestra! La convertimos… en lo que se nos ocurre. Pero no 
es nuestra, es de Dios. El campo a cultivar es suyo. Así pues, la misión es sobre todo gracia. 
La misión es gracia. Y si el apóstol es fruto de la oración, encontrará en ella la luz y la fuerza 
de su acción. En efecto, nuestra misión pierde su fecundidad, e incluso se apaga, en el 
mismo momento en que se interrumpe la conexión con la fuente, con el Señor. 

Queridos seminaristas, queridas novicias y queridos novicios, queridos jóvenes en el camino 
vocacional. Uno de ustedes, uno de sus formadores, me decía el otro día: évangéliser on le 
fait à genoux, la evangelización se hace de rodillas. Óiganlo bien: “la evangelización se hace 
de rodillas”. ¡Sean siempre hombres y mujeres de oración! Sin la relación constante con Dios 
la misión se convierte en función. Pero, ¿en qué trabajas tú? ¿Eres sastre, cocinera, 
sacerdote, trabajas como sacerdote, trabajas como religiosa? No. No es un oficio, es otra 
cosa. El riesgo del activismo, de confiar demasiado en las estructuras, está siempre al 
acecho. Si miramos a Jesús, vemos que la víspera de cada decisión y acontecimiento 
importante, se recogía en oración intensa y prolongada. Cultivemos la dimensión 

contemplativa, incluso en la vorágine de los compromisos más urgentes y duros. Cuanto 
más les llame la misión a ir a las periferias existenciales, más unido ha de estar su corazón a 
Cristo, lleno de misericordia y de amor. ¡Aquí reside el secreto de la fecundidad pastoral, de 
la fecundidad de un discípulo del Señor! 

Jesús manda a los suyos sin “talega, ni alforja, ni sandalias” (Lc 10,4). La difusión del 
Evangelio no está asegurada ni por el número de personas, ni por el prestigio de la 
institución, ni por la cantidad de recursos disponibles. Lo que cuenta es estar imbuidos del 
amor de Cristo, dejarse conducir por el Espíritu Santo, e injertar la propia vida en el árbol de 
la vida, que es la Cruz del Señor. 
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Queridos amigos y amigas, con gran confianza les pongo bajo la intercesión de María 
Santísima. Ella es la Madre que nos ayuda a tomar las decisiones definitivas con libertad, sin 
miedo. Que Ella les ayude a dar testimonio de la alegría de la consolación de Dios, sin tener 
miedo a la alegría; que Ella les ayude a conformarse con la lógica de amor de la Cruz, a 
crecer en una unión cada vez más intensa con el Señor en la oración. ¡Así su vida será rica 
y fecunda! Amén. 

 

 

L’expansió del budisme i de l’hinduisme a Occident i la recerca de l’espiritualitat oriental 
a través del ioga, del zen i de la meditació transcendental han ocasionat un apogeu de la 
pràctica de la meditació. Avui hi ha nombroses propostes de cursos, seminaris i tallers per 
aprendre a meditar. N’hi ha que es pregunten, des de l’àmbit cristià, si hi ha pràctiques 
similars a les comunitats cristianes i si es poden trobar en la tradició eclesial orientacions i 
mètodes sobre la meditació. S’ha prescindit massa a la lleugera d’una pràctica que, ben 
utilitzada, enriqueix la vida espiritual dels cristians. Un sector important ha reduït la vida de 
pregària a l’assistència a la missa dominical, fora de la qual no realitza altres pràctiques de 
pregària. Cal abordar aquest tema amb serietat si es vol ajudar a tenir una vida cristiana més 
plena i nutritiva. Hi ha una meditació específicament cristiana? Si és així, en què consisteix? 

En què es diferencia, per exemple, de 
la meditació budista? Pot 
complementar-se amb les pràctiques 
orientals? Convé lliurar-se a la 
meditació com a camí per progressar 
en la vida espiritual? 

La meditació opera en la dimensió 
mental de la persona. La respiració, la 
postura física, els ulls tancats... són 
recursos per endinsar-se en el món 
dels pensaments i apaivagar-los 
perquè no discorrin en la voràgine del 
caos. Produeix efectes psicològics 
beneficiosos perquè s’afavoreix l’accés 

a la consciència, s’afronta el buit i es depuren els pensaments mecànics. Els sentits ens 
obren al món exterior. La meditació, en canvi, ens submergeix a l’interior, des d’on la realitat 
es percep d’una altra manera. La neurociència explica la funció terapèutica que la meditació 
produeix en la persona per flexibilitzar l’òptica de la vida des de la llibertat. Entendre els 
mecanismes mentals resulta útil, es converteix en una ajuda extraordinària, però insuficient.  

El cristianisme valora la meditació com a pas propedèutic per a un bé superior. En la 
pràctica de la lectio divina, hi ha quatre fases: lectio, meditatio, contemplatio i oratio. El 
pensament (meditatio) es converteix en prolegomen de l’amor (contemplatio). Santa Teresa 
de Jesús ho resumeix clarament: «És bo discórrer una estona, però que no s’escoli tot el 
temps en això, perquè la substància de la pregària no està a pensar molt, sinó a estimar molt 
i estimar és complaure Déu en tot.» Els monjos i les monges dels monetirs i altres persones 
espirituals poden acompanyar en aquest camí. Serveix com a guia qui practica primer allò 
que transmet. Quan Jesús es perd al temple, Maria no entén la seva resposta. L’evangelista 
afegeix: «La seva mare conservava tot això al seu cor» (Lc 2,51). Hi ha un moment en què la 
meditació s’obre al misteri i aleshores només queda espai per a la contemplació i l’amor. 

Lluís Serra Llansana 

La pràctica de la meditació 
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La primera. M’agrada recrear el meu espai amb objectes. Alguns 
me’ls regalen i em recorden el valor de l’amistat o de la bona feina 
plegats. Altres em resulten simplement pràctics. De tant en tant, 
m’aturo i descobreixo que el valor original d’aquells objectes ja no 
hi és adherit. Dels regals, perquè hem trobat noves formes de 
comunicar-nos amb els amics. Dels objectes pràctics, perquè la 
utilitat esdevé necessitat, i ara em costa despendre-me’n. En tots 
dos casos, els objectes ja no els tinc sinó que ells em tenen a mi. 
S’instal·len al meu espai i, subtilment, acaben per no deixar-me 
moure amb llibertat... fins que prenc una decisió. 

La segona. M’agrada envoltar-me de persones que ens apreciem. 
Sense els altres no seria qui sóc. He rebut tant d’escalf de part 
seva, tant de suport en la incertesa, tantes enhorabones en l’èxit. 
Coneixent-me —i com em passa amb les coses— a vegades, el sentit primer s’esvaeix i puc 
deixar de tenir amics per passar a retenir amics. Quan així m’hi poso, les meves relacions 
interpersonals no flueixen sinó que s’assemblen a un educat safari de correspondències. Em 
descobreixo necessitat, afamat i frisós de l’altre, de tal manera que les estratègies de 
seducció es perfeccionen i acaben configurant el meu caràcter. Em podré quedar satisfet 
perquè col·lecciono amics. Però em dura poc. Aviat m’adono que el meu desig em tenalla... 
fins que prenc una decisió. 
 
La tercera. M’agrada posar-me en presència de Déu. El Tot és tan Tot quan es mostra No-
res! Quan m’hi sento vinculat és quan més em reconec: descobreixo d’on vinc, on sóc i cap 
on vaig. Potser és per això perquè em sap més greu el desig d’atrapar-lo a Ell, el més enllà 
de tot. Sentint-me tan valent, tan triat i tan especial, tot d’una, fico la pota ocupant el centre 
d’una galàxia on tot gira al meu voltant i tot és relatiu a mi. A la llarga, no em sento còmode 
en el meu jo petit i controlador... fins que prenc una decisió, amb l’esperança que Ell 
m’ajudarà a dur-la a terme. 
 

David Guindulain, s.j. 
 

 

 

La festivitat de sant Benet, 11 de juliol, em porta a afirmar la 
vigència del seu llegat espiritual i cultural. Viure d’acord amb la 
Regla benedictina transforma les persones i atorga la pau interior. 
Aquesta pràctica està a la base de la vida monàstica, però també 
pot inspirar la vida quotidiana de les persones. No cal ser monjo 
per sentir-se atret pel que és i exigeix la Regla de sant Benet o per 
identificar-se en el seu camí espiritual particular. Cal explicar i 
difondre millor aquesta dimensió pràctica de la Regla com a camí 
de felicitat. L’espiritualitat benedictina, viscuda avui per milers 
d’homes i dones, és tant potent i reeixida com altres pràctiques 
espirituals originàries en contexts culturals o tradicions religioses 
diferents als nostres. 

La Regla de sant Benet ajuda a posar en pau l’ànima, a trobar en 
l’acció la font per exercitar la meditació i la contemplació i fer servir 

Tres decisions i una esperança 

Sant Benet, un llegat viu 
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aquestes com a inspiració per l’acció. Ora et labora es poden integrar amb naturalitat en la 
vida contemporània. De tal manera que el temps i l’espai adquireixen una nova dimensió, i 
les relacions interpersonals es transformen perquè estan orientades a produir el bé i generar 
felicitat. Com si tots fóssim acollidors del Crist. La pràctica de la Regla benedictina asserena 
l’esperit i ajuda a estimar la vida. Això, per ell mateix, és origen de felicitat personal i està en 
la base de les relacions portadores d’humanitat. La vida comunitària inspirada per aquests 
principis ha de ser precursora del Regne de Déu que tots els cristians esperem. 

Sant Benet formulant la seva Regla ens proporcionà un instrument per apropar-nos a la 
saviesa de Déu i poder recórrer millor el camí de la seva recerca. Gràcies als homes i dones 
que han recorregut aquest camí des del compromís benedictí s’ha teixit la densitat de 
l’ànima d’Europa. El que som com europeus està estretament lligat al treball de transmissió 
cultural fet en els monestirs benedictins. El que defineix la cultura europea té els seus 
orígens o es deutora, en un moment o altre, del pacient treball cultural fet en els diferents 
scriptoriums dels monestirs organitzats sota la Regla de sant Benet. Per això, és bo lloar el 
record del pare sant Benet.  

Jordi López Camps 
 
 
 
 
 
LIMA, 05 de julio de 2013 (Zenit.org) - Dos papas, un superior general, tres fundadoras, 
cuarenta y uno mártires, dos religiosos y un laico. Estos son los nuevos nombres que 
aparecen en los decretos firmados hoy por el papa Francisco, y que eleva a algunos a los 
altares, declara a otros venerables, e inscribe en el libro de los santos a dos antecesores 
suyos en la sede de Pedro. 
Según informaciones oficiales de la Santa Sede, el santo padre recibió este viernes en 
audiencia al cardenal Angelo Amato, SDB, prefecto de la Congregación para las Causas de 
los Santos, a quien le autorizó publicar los decretos de cincuenta cristianos que de una u 
otra manera, vivieron su cielo en la tierra. 
 
Santos papas  
Un nombre muy esperado encabeza la lista. Se trata del beato Juan Pablo II (Karol Józef 
Wojtyla), pontífice de origen polaco nacido en el 1920, y que ejerció el papado de 1978 a 

2005. Su proclamación como beato fue 
una de las más rápidas de la historia, 
dado que a seis años de su muerte, el 
papa emérito Benedicto XVI lo 
proclamaba como tal por sus altísimas 
virtudes, y al atribuirle la curación 
milagrosa de una religiosa 
francesa aquejada con el mal de 
Parkinson. 
Ahora el segundo milagro ha sido 
confirmado a través de una curación 
inexplicable en 2011 en Costa Rica, 

donde la señora Floribeth Mora, con una lesión cerebral lo invocaba con fe. En este caso se 
habla de un milagro doble, porque ante la acción sobrenatural de Dios a través del papa 
beato, toda la familia habría recuperado la fe. 
Los devotos del "Papa bueno", como se le conoce a Juan XXIII estarán también jubilosos, 
dado que Francisco ha dispensado de la realización de un nuevo milagro para poder 

Dos papas, un superior general, tres fundadoras, 
cuarenta y uno mártires, dos religiosos y un laico 

http://www.catalunyareligio.cat/users/jordi-lopez-camps
http://www.zenit.org/?utm_campaign=diariohtml&utm_medium=email&utm_source=dispatch
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nombrarlo santo, al aprobar el voto favorable de los cardenales y obispos reunidos en sesión 
ordinaria. 
Aunque las reconocidas virtudes o las enseñanzas cristianas de una persona no bastan para 
que el proceso de canonización lo declare santo, pues se necesita el milagro, el santo padre 
valiéndose de las atribuciones personalísimas en cuanto sumo pontífice, sin mediar 
explicación alguna que no sea su propio criterio, puede dispensar del milagro a quien quiera 
elevar de forma definitiva a los altares. Asl acaba de hacerlo con Juan XXIII. 
 
Fundadores y superiores 
Gracias a un milagro atribuido a la intercesión del venerable Álvaro del Portillo y Diez de 
Sollano (1914-1994), obispo español y prelado de la prelatura personal del Opus Dei, y 
primer sucesor de san Josemaría Escrivá de Balaguer, podrá ser invocado como beato por 
sus fieles y la Iglesia entera. 

Según nota informativa del Opus Dei, el 
milagro aprobado por la Santa Sede se 
refiere a la curación instantánea en 2003 del 
niño chileno José Ignacio Ureta Wilson, 
quien a los pocos días de nacer, sufrió un 
paro cardiaco de más de media hora y una 
hemorragia masiva, la que se detuvo con las 
oraciones de sus padres, mientras que, de 
modo inesperado, el  corazón del recién 
nacido comenzó a latir de nuevo, hasta 
alcanzar el ritmo de 130 pulsaciones por 
minuto. A pesar de la gravedad del cuadro 
clínico, diez años después, el pequeño 
desarrolla su vida con normalidad. 
El papa Francisco también reconoció la 
intervención milagrosa de la venerable 
Esperanza de Jesús (en el siglo María 
Josefa Alhama Valera) (1893-1983), 
española, fundadora de las Congregaciones 
de las Siervas del Amor Misericordioso y de 
los Hijos del Amor Misericordioso, quien será 
reconocida como beata. 
Otras dos fundadoras de congregaciones 
religiosas femeninas serán declaradas 

venerables, permaneciendo aún en proceso de beatificación. Se trata de la sierva de Dios 
Maria Isabel da Santíssima Trinidade (1889-1962), portuguesa, (en el siglo: Maria Isabel 
Picão Caldeira viuda de Carneiro), fundadora de la Congregación de las Hermanas 
Concepcionistas. Y la sierva de Dios María del Carmen Rendiles Martínez (1903 -1977), 
venezolana, fundadora de las Siervas de Jesús de Venezuela. 
Asimismo, avanza en su proceso de beatificación el siervo de Dios Bernard Philippe (1895-
1978), francés, (en el siglo Jean Fromental Cayroche), hermano profeso del Instituto de las 
Escuelas Cristianas y fundador de las Hermanas Guadalupanas de La Salle. 
 
Mártires por la fe 
España sigue dando nuevos modelos de fidelidad a la Iglesia. Específicamente durante los 
años de la Guerra Civil, durante la cual varios siervos de Dios dieron la vida "iluminados por 
la fe" y que muy pronto serán venerados como beatos por la Iglesia. 
En el decreto del santo padre difundido hoy, se supo que al presbítero diocesano José 
Guardiet y Pujol, español, nacido en 1879, así como el religioso español Mauricio Íñiguez 
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de Heredia y 23 compañeros de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, el papa les 
ha reconocido el martirio "por odio a la fe", entre los años 1936 y 1937. 
Otro grupo de testigos del siglo pasado son los siervos de Dios Fortunato Velasco Tobar, 
español y 13 compañeros, de la Congregación de la Misión (vicentinos), quienes junto a 
las religiosas Maria Asunción (en el siglo: Juliana González Trujillano) y 2 compañeras, 
españolas, religiosas profesas de la Congregación de las Hermanas Franciscanas 
Misioneras de la Madre del Divino Pastor, fueron al haber sido asesinados también en 
España y por odio a la fe, entre 1934 y 1936, serán proclamados beatos. 
 
Olor a santidad 
El papa Francisco ha decidido reconocer como venerables al siervo de Dios Nicola 
D'Onofrio, italiano, clérigo profeso de la Orden de los Clérigos Regulares Ministros de los 
Enfermos (camilos), nacido en 1943 y muerto en 1964. De igual forma, al siervo de Dios 
Giuseppe Lazzati (1909-1986), italiano, laico consagrado. 
Aunque no se sabe las fecha exacta de las canonizaciones ni beatificaciones, estas podrán 
hacerse en Roma, por haber sido el lugar del fallecimiento de los dos papas y del prelado del 
Opus Dei, así como en las diversas diócesis de España, de donde provienen la fundadora 
Esperanza de Jesús y los mártires. 
 
 
 
 
La Direcció General d’Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya s’ocupa de donar a 
conèixer la realitat religiosa de Catalunya i treballar per la cohesió social i la convivència de 

totes les confessions en la societat 
catalana. 
 En aquest sentit, el Govern de la 
Generalitat de Catalunya va crear el 
Memorial Cassià Just, per al 
reconeixement a persones o institucions 
que han fet aportacions destacades a la 
construcció d’un espai comú de 
convivència de la pluralitat d’opcions 
religioses.  
Com a director general d’Afers 
Religiosos, nomenat tot just fa un mes, 
tinc la satisfacció d’anunciar-vos la 
convocatòria de la tercera edició 
d’aquest guardó, corresponent a l’any 
2013.  

Un animo, doncs, a presentar candidatures a aquest premi.  Podeu proposar, tant 
individualment com col·lectiva, persones o institucions que hagin fet aportacions rellevants 
en la defensa dels drets humans, la defensa dels drets de llibertat religiosa, el foment de la 
cultura de la pau, el foment del diàleg interreligiós, la promoció de la convivència la cohesió 
social, o en la defensa de la llengua, la cultura o de la nació catalanes. Disposeu fins a l’1 
d’agost per a lliurar la vostra sol·licitud. 
Podeu consultar les bases de la convocatòria i emplenar el formulari disponible a la pàgina 
web de la Direcció General d’Afers Religiosos. Així mateix, també us convidem a seguir-nos 
pel twitter @afersreligiosos que hem estrenat avui, i subscriure-us al Butlletí d’Afers 
Religiosos, per estar al corrent de totes les novetats en aquest àmbit.  

Enric Vendrell i Aubach 
  

Convocatòria de la tercera edició del Memorial Cassià Just 

http://www.gencat.cat/afersreligiosos
https://twitter.com/afersreligiosos
http://www20.gencat.cat/portal/site/governacio/menuitem.63e92cc14170819e8e629e30b0c0e1a0/?vgnextoid=c16590e555dc5310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=c16590e555dc5310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/governacio/menuitem.63e92cc14170819e8e629e30b0c0e1a0/?vgnextoid=c16590e555dc5310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=c16590e555dc5310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
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La Plataforma d’entitats cristianes amb els immigrants hem reflexionat en els darrers mesos 
sobre la realitat dels assentaments de persones immigrades en naus industrials i altres 
solars de Barcelona, en condicions extremadament precàries.  

 
Per una millor comprensió del problema, 
hem escoltat representants d’entitats 
veïnals i associacions que vetllen pels 
drets dels immigrants, persones que 
viuen en els assentaments, responsables 
polítics de les administracions, 
especialment de l’Ajuntament de 

Barcelona, i veïns que han visitat els assentaments. És per això que volem donar a conèixer 
el nostre punt de vista entorn a aquesta difícil problemàtica. 
 
La realitat dels assentaments  
 
Des de fa alguns anys, a la ciutat de Barcelona, especialment en els barris del Besòs i del 
Poble Nou, antigues naus industrials i altres locals han estat ocupats per diversos col·lectius 
de persones immigrades. Es calcula que hi viuen, de forma permanent, uns tres-cents 
immigrants i que hi pernocten uns set-cents en una desena de naus i altres espais.  
 

Aquesta ocupació ha estat motivada per la necessitat que tenen aquestes persones de 
trobar un lloc per viure, ja que per raons econòmiques o per manca d’autorització de 
residència en el nostre país, els ha estat impossible fins ara accedir a un habitatge digne. 
Alguns provenen d’algunes poblacions veïnes d’on varen ser desallotjats. 
 
En aquests espais manca allò que és més elemental per viure en dignitat. La majoria no 
tenen aigua corrent, ni electricitat, ni sanitaris, ni calefacció, ni altres elements bàsics. En 
termes generals, les condicions de salubritat són molt deficients i, en alguns casos, s’han 
donat situacions de risc per la seva pròpia seguretat. El gran nombre de persones que hi 
viuen impedeix que puguin gaudir d’espais d’intimitat, amb la conflictivitat que això comporta. 

Nota sobre la problemática dels assentaments d’immigrants en naus 
industrials i altres espais a Barcelona 
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S’han  detectat processos d’ansietat, depressions i altres trastorns psíquics. S’han donat 
casos de suïcidi, i també d’accidents personals greus, alguns mortals. Alhora, la presència 
d’aquests assentaments ha  provocat actituds de rebuig per part d’alguns veïns. Actituds que 
poden fer créixer sentiments de xenofòbia 
 
Molts dels ocupants d'aquests assentaments es guanyen la vida amb la recollida de ferralla 
pels carrers de Barcelona. Aquest fet ha propiciat que sorgeixin alguns grups que en 
controlen la distribució i venda, i que s’aprofiten de la situació precària dels qui ocupen les 
naus. D’altres viuen del “top-manta”, activitat que està molt perseguida legalment. 
 
Fa uns mesos, l’Ajuntament de Barcelona, a més de fer algunes intervencions per raons de 
seguretat (especialment per risc d’enrunament), va aprovar i posar en marxa un pla 
d’actuació (Pla d’Assentaments Irregulars) per a l’ atenció d’aquestes persones, a executar 
en conveni amb diferents entitats socials. L’objectiu del Pla és donar una resposta 

individualitzada a les diferents 
situacions d’aquestes persones, 
promovent el reallotjament, 
l’atenció social i la inserció socio-
laboral i, quan la persona no té 
autorització de residència a 
Espanya,  facilitar la seva 
regularització administrativa, quan 
és legalment possible (qüestió que 
depèn de l’Administració de 

l’Estat) o bé facilitar el retorn voluntari al seu país . Tot això, segons intencions de cada 
persona i les circumstàncies i possibilitats de cada cas. Entre d’altres mesures d’aquest Pla, 
s’ha encarregat a la Creu Roja l’actuació en alguns d’aquests assentaments, mitjançant 
educadors i treballadors socials. 
 
En les darreres setmanes, un Jutjat de Barcelona ha dictat sentència, a instància del 
propietari de l’immoble del carrer Puigcerdà, on en aquests moments hi ha l’assentament 
més gran, i s’ha decidit el desallotjament de tots els ocupants, que és previst executar pel 
proper dia 18 de juliol. Davant d’aquesta situació, l’Ajuntament ja ha informat de què s’ha 
organitzat un dispositiu per assegurar el reallotjament transitori de les persones afectades 
que ho sol·licitin fins a un màxim de sis mesos. 
 
En aquestes circumstàncies, les entitats que formem la Plataforma volem expressar:  
 
1. L’existència d’aquests assentaments és una realitat especialment dolorosa i contrària als 
drets humans, que posa al descobert el fracàs de les polítiques de  regulació migratòria, 
acollida i integració social dels immigrats. D’aquí que molts immigrats, que cerquen una vida 
digna que els és negada en el seu país d’origen, es vegin obligats a malviure en el nostre 
país en aquestes condicions infrahumanes. 
 
2. Som conscients que les solucions no són senzilles i coneixem la preocupació de les 
administracions per donar resposta al greu problema humà dels assentaments. Ara bé, 
demanem insistentment a les diferents institucions públiques que continuïn 
desenvolupant totes les actuacions necessàries per prevenir aquestes situacions i per 
afavorir un habitatge digne i una integració laboral i social efectiva d’aquestes persones i de 
tots aquells col·lectius que es troben en situació vulnerable.  
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3. Pel que fa als actuals assentaments i l’imminent desallotjament del carrer Puigcerdà, 
considerem necessari que s’actuï de forma personalitzada per a cadascun dels afectats, 
tenint en compte la seva situació administrativa, de salut, de treball, etc. Cal també prevenir i 
fer front a les conductes d’extorsió i explotació laboral que s’hi detecten. A més, cal 
assegurar el reallotjament d’aquestes persones pel temps que sigui necessari per tal 
d’afavorir la seva inserció socio-laboral, si cal més enllà dels sis mesos previstos 
inicialment per part de l’Ajuntament.  
 
4. En aquesta i altres situacions similars, creiem que cal fugir d’una interpretació rígida de la 
legislació d’estrangeria. Per això, demanem a la Subdelegació del Govern que procedeixi a 
regularitzar la situació administrativa del màxim nombre de persones immigrades 
afectades, tant per raons humanitàries com atenent el seu efectiu arrelament social en el 
nostre país, malgrat la vulnerabilitat social que pateixen. 
 
5. Finalment, volem deixar constància, reconèixer i agrair la solidaritat de moltes 
persones, entitats i associacions de veïns envers les persones que viuen en els 
assentaments, com també la feina de sensibilització realitzada per aquests grups envers la 
societat, tot donant a conèixer aquesta realitat, que denigra la nostra ciutat i atempta els més 
elementals drets humans. Des de la Plataforma d’entitats restem obert a col·laborar en tota 
aquesta tasca en la mesura de les nostres possibilitats.  
 

Plataforma d’Entitats Cristianes amb els immigrants - 9 de juliol de 2013 
 

ACO, CARITAS, CINTRA-BENALLAR, CON VI VIM, CRISTIANISME I JUSTÍCIA, 
CRISTIANS PEL SOCIALISME, DELEGACIÓ DE PASTORAL OBRERA DE BARCELONA, 
DELEGACIÓ DE PASTORAL SOCIAL DE BARCELONA, EKUMENE, FUNDACIÓ 
ESCOLA CRISTIANA, FUNDACIÓ MIGRA-STUDIUM, GOAC-HOAC, GRUP DE JURISTES 
RODA VENTURA, JOC, JUSTÍCIA I PAU, INTERCULTURALITAT I CONVIVÈNCIA, 
PARRÒQUIA DE SANTA MARIA DEL PI, PASTORAL AMB IMMIGRANTS (PAI), 
RELIGIOSES EN BARRIS, UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA (URC), BAYT-AL-
THAQAFA, INICIATIVES SOLIDÀRIES, COMUNITAT DE SANT EGIDI, FUNDACIÓ LA 
SALUT ALTA I COMUNITATS DE VIDA CRISTIANA. 

 
 
 
 
 

Meritxell Roselló per a Flama.info, 
2 jul. 13 
 
Les missioneres claretianes han celebrat 
els 200 anys del naixement de Maria 
Antònia París. L'acte ha tingut lloc durant 
l'últim cap de setmana de juny. Els actes 
van iniciar-se el divendres passat, 28 de 
juny, a Vallmoll (Alt Camp), població natal 
de Maria Antònia París Riera (1813-
1885), fundadora juntament amb Sant 
Antoni Maria Claret de les religioses de 
Maria Immaculada de les missioneres 
claretianes. L'acte central celebrat a 
Vallmoll va començar a la tarda amb la 

Festa dels 200 anys del naixement d'una de les fundadores de les 
religioses Maria Immaculada de les missioneres claretianes 
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rebuda de la corporació municipal, encapçalada per l'alcalde de la localitat, Josep Lluís 
Cusidó Prats donant la benvinguda al centenar de religioses que es van aplegar a la vila de 
Vallmoll. Entre el grup de religioses hi havia la mare superiora, Maria Soledad Galerón, a 
més va comptar amb altres membres de l'ordre general de la congregació, com la prefecta 
de l'apostolat, Ascención Redondo i de Yolanda Kafka, vicaria general prefecta de Formació. 
Les religioses arribades d'arreu del món pretenien amb aquesta trobada conèixer la localitat 
natal de Maria Antònia París i el temple de Santa Maria de Vallmoll en el qual va ser 
batejada el 29 de juny de 1813. 
 

A l'Església de Santa Maria de Vallmoll, el pare Casals, membre de la congregació claretiana 
i mossèn Josep Torrell i Pareta, rector de Santa Maria de Vallmoll celebraren, el 28 de juny 
passat, l'eucaristia. Abans de la cerimònia religiosa, la mare superiora, Maria Soledad 
Galerón i mossèn Torrell van realitzar un repàs dels episodis trascendentals de la vida de la 
fundadora de la Congregació, posant èmfasi en el seu caràcter vocacional, religiós i la seva 
experiència basada amb el misteri de Maria com a model per viure la voluntat de Déu. Tot 
seguit els fidels reunits van dirigir-se davant la casa natal de Maria Antònia París en el qual 
es va descobrir la placa commemorativa del bicentenari, a càrrec de la superiora general de 
la Congregació, Maria Soledad Galerón. L'acte va finalitzar amb la inauguració d'una petita 
exposició sobre la vida i obra de la fundadora a la biblioteca municipal de Vallmoll (Casa 
Ballester). 
 

Els actes van continuar al llarg de tot el cap de setmana a 
Tarragona i a Reus. Concretament al matí de dissabte 29 de 
juny, l'arquebisbe de Tarragona, Jaume Pujol va oferir la 
conferència “El testimoniatge de Fe de Maria Antònia París” a 
la sala d'actes del centre Tarraconense “El Seminari”. Els 
actes van continuar amb una eucaristia presidida per 
l'arquebisbe de Tarragona a la Capella del Claustre de la 
Catedral. Tot seguit el grup de religioses van realitzar la ruta 
de la fe dels primers cristians de Tarragona. La jornada del 
dissabte va finalitzar amb un concert al Seminari Diocesà del 
grup Ateneo.  
 

 El diumenge 30 de juny passat van tenir lloc la clausura dels 
actes a la ciutat de Reus, en què s'ha inaugurat un museu 
dedicat a la figura de Maria Antònia París. En relació al 
programa de diumenge va continuar amb una eucaristia 
presidida per l'arquebisbe de Tarragona, el Dr. Jaume Pujol 

Balcells. Finalment, un dinar de germanor va posar punt i final als actes commemoratius del 
cap de setmana. Cal esmentar que durant tot el cap de setmana al vestíbul del Seminari 
Diocesà de Tarragona hi havia una exposició dedicada al bicentenari de Maria Antònia París.  
 

Qui era Maria Antònia París? 
La fundadora de les religioses de Maria Immaculada de les missioneres claretianes va nèixer 
a Vallmoll el 28 de juny de 1813. Des de sempre va sentir una crida per complir els plans de 
Déu. A l'edat de 28 anys ingressà a la companyia de Maria, en què es va mantenir durant 
nou anys com a postulant a causa de les dificultats de lleis civils de l'època. Mitjançant la 
pregària Maria Antònia París va descobrint la seva vocació de fundar un nou orde amb més 
fidelitat a l'Evangeli. Finalment, Sant Antoni Maria Claret la va cridar a fundar la congregació 
religiosa que Déu li havia inspirat. El 1855 va fer la seva professió a mans de Claret i neix 
aquesta nova congregació per viure i actuar segons l'Evangeli. Els designis de Maria Antònia 
París eren unir “Acció i contemplació”. 
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Títol Lumen Fidei 
CARTA ENCÍCLICA LUMEN FIDEI DEL SUMO PONTÍFICE 
FRANCISCO A LOS OBISPOS A LOS PRESBÍTEROS Y A LOS 
DIÁCONOS A LAS PERSONAS CONSAGRADAS 
Y A TODOS LOS FIELES LAICOS SOBRE LA FE 

Data Donat a Roma, junt a Sant Pere, el 29 de juny, solemnitat dels 
Sants Apòstols Pere i Pau, de l’any 2013, primer del meu 
Pontificat. Publicada el 5 de juliol de 2013 

Font www.vatica.va 

Publicat 11 de juliol de 2013 
 

LUMEN FIDEI 
CARTA ENCÍCLICA LUMEN FIDEI DEL SUMO PONTÍFICE 

FRANCISCO A LOS OBISPOS A LOS PRESBÍTEROS Y A LOS DIÁCONOS, 
A LAS PERSONAS CONSAGRADAS Y A TODOS LOS FIELES LAICOS SOBRE LA FE 

 

Adjuntem la versió íntegra d’aquest document conclusiu. 
 
 
 
 

Editorial Claret 

Preparant l’edició de la primera Encíclica del 
papa Francesc 

Aquesta setmana l’Editorial Claret està acabant 
d’ultimar la traducció de «La llum de la fe», la 
primera carta encíclica del papa Francesc. 
Confiem que la setmana vinent, concretament a 
partir de dimarts, ja la podreu comprar tant en 
català, com en castellà, a un preu de 5 €. 
 
En aquesta ocasió, l’Editorial també ha adaptat 
l’Encíciclica en format e-book, adaptant-se al 
creixent hàbit de lectura de la població en suport 
digital. Així doncs, per primera vegada, es podrà 
trobar una carta encíclica d’un papa en llibre 
electrònic. 
 

 
 

 

 

  

Encíclica LUMEN FIDEI del papa Francesc 

 La primera Encíclica del papa Francesc a l’abast de tothom 

 

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
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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 per 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 per 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 
 
 
  

 
La llum de la fe pot il·luminar tota l’existència humana  

El darrer tram de l’Any de la Fe ja té una il·luminació especial amb la publicació, el passat 
divendres, de Lumen fidei (La llum de la fe), la primera Encíclica firmada pel papa Francesc, 
tot i que, com ell mateix ha explicat, Benet XVI ja l’havia gairebé enllestit, tot completant així 
les ja publicades sobre la caritat i l’esperança. Ara el papa Francesc hi afegeix “altres 
aportacions”.  

Exercicis Espirituals – Estiu 2013 

Complet 

Fundació de l’Escola Cristiana de Catalunya 

mailto:urc.info@gmail.com
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“Qui creu, veu” escriu el papa, perquè “la llum de la fe ve de Déu i és capaç d’iŀluminar tota 
l’existència de l’home: procedeix del passat, de la memòria de la vida de Jesús, però ve 
també del futur perquè ens fa albirar grans horitzons”.  

De ben segur que serà un text que ajudarà a viure amb més intensitat aquests darrers 
mesos de l’Any de la Fe, també a les nostres escoles, i que pot romandre com a orientació 
per als homes i dones d’avui.  

 
 
 
El calendari URC-CEVRE 2013-2014 ha esta aprovat en la darrera reunió de la Junta 
Directiva de l’Urc, celebrada el proppassat 4 de juny. A la primera reunió de setembre, es 
confirmarà el calendari definitiu. Podeu anotar les dates importants a la vostra agenda. 
 

    SETEMBRE | 2013 
3 dm URC - Junta directiva 

11 dx Diada 

16 dl CEVRE - Trobada de formadors 

24 dm Festa de la Mercè 

25 dx URC - Junta directiva ampliada (16-19 h.) 

      

    OCTUBRE | 2013 
1 dm URC - Junta directiva 

7 dl 
CEVRE - Formació inicial T1 (monogràfic) | Grup Anawim: superiores majors 

13 dg Beatificació dels màrtirs - Tarragona 

14 dl CEVRE - Formació inicial T1 (inauguració del curs) 

18 dv SIRBIR 

19 ds URC-CEVRE: Jornada de formació permanent 

21 dl CEVRE - Formació inicial T1  

23 dx URC - Assemblea general 

26 ds Entitats Socials d'Església - Jornada 

28 dl CEVRE - Formació inicial T1  

30 dx RAP - Salesians de Sarrià 

      

    NOVEMBRE | 2013 
1 dv Tots Sants 

4 dl CEVRE - Formació inicial T1  

5 dm URC - Junta directiva 

7 dj Delegats Episcopals de Vida Consagrada 

9 ds Grup Sant Jordi 

11 dl CEVRE - Formació inicial T1  

12 dm Assemblea general de CONFER 

13 dx Assemblea general de CONFER 

14 dj Assemblea general de CONFER 

18 dl CEVRE - Formació inicial T1  

25 dl CEVRE - Formació inicial T1  

30 ds URC-CEVRE: Jornada de formació permanent 

      

    DESEMBRE | 2013 
1 dg Inici d'Advent 

Calendari URC 2013-2014 
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2 dl CEVRE - Formació inicial T1  

3 dm URC - Junta directiva 

6 dv Festa Constitució 

8 dg Festa Immaculada 

9 dl CEVRE - Formació inicial T1  

14 ds Jornada de religioses i religiosos en barris obrers i populars 

16 dl CEVRE - Formació inicial T1  

21 ds CEVRE - Formació inicial: Recés d'Advent 

25 dx Nadal 

26 dj Sant Esteve 

      

    GENER | 2014 
1 dx Any Nou 

6 dl Reis 

7 dm URC - Junta directiva 

13 dl CEVRE - Formació inicial T2  

18 ds Octavari per la Unitat dels Cristians (18-25) 

20 dl CEVRE - Formació inicial T2 | CEVRE - II Jornada de formadors 

27 dl CEVRE - Formació inicial T2  

      

    FEBRER | 2014 
2 dg Jornada Mundial Vida Consagrada 

3 dl CEVRE - Formació inicial T2  

4 dm URC - Junta directiva 

5 dx SIRBIR 

10 dl CEVRE - Formació inicial T2  

17 dl CEVRE - Formació inicial T2  

24 dl CEVRE - Formació inicial T2  

27 dj Delegats Episcopals de Vida Consagrada 

      

    MARÇ | 2014 
3 dl CEVRE - Formació inicial T2 | Grup Anawim: superiores majors 

4 dm URC - Junta directiva 

5 dx Inici de la Quaresma - Dimecres de Cendra 

8 ds URC-CEVRE: Jornada de formació permanent 

10 dl CEVRE - Formació inicial T2  

12 dx URC - Assemblea general 

17 dl CEVRE - Formació inicial T2  

24 dl CEVRE - Formació inicial T3  

31 dl CEVRE - Formació inicial T3  

      

    ABRIL  | 2014 
1 dm URC - Junta directiva 

5 ds CEVRE - Recés de Setmana Santa | URC-CEVRE: Jornada de formació permanent 

7 dl CEVRE - Formació inicial T3  

13 dg Diumenge de Rams 

18 dv Divendres Sant 

20 dg Pasqua 

21 dl Dilluns de Pasqua 

28 dl CEVRE - Formació inicial T3 | II Jornada de Comunicació de l'URC 
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    MAIG  | 2014 
1 dj Festa del Treball 

5 dl CEVRE - Formació inicial T3 | CEVRE - Trobada de formadors 

6 dm URC - Junta directiva 

10 ds CONFER: reunió de juntes directives, secretaris i administradors 

12 dl CEVRE - Formació inicial T3  

13 dm SIRBIR 

19 dl CEVRE - Formació inicial T3  

26 dl CEVRE - Formació inicial T3  

28 dx Delegats Episcopals de Vida Consagrada 

29 dj Delegats Episcopals de Vida Consagrada 

      

    JUNY  | 2014 
1 dg   

2 dl CEVRE - Formació inicial T3  

3 dm URC - Junta directiva 

8 dg Pentecosta 

9 dl Dilluns de Pentecosta 

14 ds CEVRE - Sortida 

15 dg Pro Orantibus 

16 dl CEVRE - Formació inicial T3  

24 dm Sant Joan 

      

    JULIOL  | 2014 
    Exercicis espirituals 

      

    AGOST  | 2014 
    Exercicis espirituals 

 
 

 
 
Dijous, 11 
 
SANT BENET, abat, patró d’Europa 
 
VUIT DIES D’EXERCICIS ESPIRITUALS 
Dies: de l’11 al 20 
A càrrec del: P. Josep Giménez 
Lloc: Cova de Sant Ignasi, camí de la Cova, s/n, Manresa 
Més informació: tel. 938 720 422; a/e: info@covamanresa.cat 
 
Dissabte, 13 
 
PRESA DE POSSESSIÓ DE MONS. ENRIC BENAVENT VIDAL, COM A NOU BISBE DE 
TORTOSA. Presidida per Mons. Jaume Pujol, arquebisbe de Tarragona. Hi assistiran 
els arquebisbes i bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense 
Lloc: Catedral de Tortosa 
Hora: 11 h 
Més informació: tel. 649 092 989 
 

Agenda 

mailto:info@covamanresa.cat
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Diumenge, 14 
 
DIUMENGE XV DE DURANT L’ANY 
 
RETRANSMISSIÓ DE LA MISSA 
(des del Monestir de Sant Domènec, de les Monges Dominiques, a Sant Cugat del 
Vallès) 
Presideix la celebració: Mn. Manuel Valls i Serra 
Intervenció en els cants: Coral Palatiolo, de Palafolls (Maresme – diòcesi de Girona). 
Directora: Sara Lozano. Organista: Elisa Pereira 
Assemblea: Membres de comunitats cristianes i famílies de Palafolls, així com de Malgrat i 
Pineda de Mar 
Canal: TVE 2       Hora: 10.30 h 
 
Dilluns, 15 
 
CONVIVÈNCIES D’ESTIU AMB EL LEMA “A L’ESTIU, ETS VIU?”, per a joves de 13 a 17 
anys 
Organitza: Delegació de Joventut del bisbat de Vic 
Lloc: Castellnou del Bages 
Més informació: tel. 656 366 337; a/e: joves@bisbatvic.com; www.jbvic.com 
 
Dimarts, 16 
 
LA MARE DE DÉU DEL CARME 
 
26è CURSET D’ESTIU, OBERT A TOTHOM, AMB EL TEMA “ELS NOSTRES SANTS, 
AHIR I AVUI!” 
Dies: 16, 17 i 18 
Lloc: Seminari de Vic 
Hora: de 10 a 17.30 h 
Més informació i inscripció: tel. 938 832 655; a/e: bisbatdevic@bisbatvic.com 
Programa: 
10.00 h – Pregària 
10.30 h – Ponència inaugural: “La crida universal a la santedat en el Concili Vaticà II.  
                Actualització en la vida dels sants” – Llic. Norbert Miracle 
11.30 h – Pausa 
12.00 h – Diàleg 
12.30 h – “Sant Bernat Calbó” – Llic. Norbert Miracle 
13.30 h – Pausa 
14.00 h – Dinar 
16.00 h – “Sant Miquel dels Sants” – P. José Ignacio Arrinda, OSST 
16.45 h – “Santa Joaquima de Vedruna” – Gna. Teresa Llach, CCV 
17.30 h - Comiat 
 
Dimecres, 17 
 
26è CURSET D’ESTIU, OBERT A TOTHOM, AMB EL TEMA “ELS NOSTRES SANTS, 
AHIR I AVUI!” 
Dies: 16, 17 i 18 
Lloc: Seminari de Vic 
Hora: de 10 a 17.30 h 

mailto:joves@bisbatvic.com
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Més informació i inscripció: tel. 938 832 655; a/e: bisbatdevic@bisbatvic.com 
Programa: 
10.00 h – Pregària 
10.30 h – “Sant Antoni Maria Claret” – P. Pere Codina, CMF 
11.30 h – Pausa 
12.00 h – Diàleg 
12.30 h – “Sant Francesc Coll” – P. Vito Tomás, OP 
13.30 h – Pausa 
14.00 h – Dinar 
16.00 h – “Sant Pere Almató” – P. Vito Tomás, OP 
16.45 h – “Santa Carme Sallés” – Gna. M. Assumpció Valls, RCM 
17.30 h - Comiat 
 
 

 
 

 Joan XXIII serà proclamat sant aquest 2013. El papa Francesc ha 
aprovat la canonització de Angelo Giuseppe Roncalli que va ser 
bisbe de Roma entre 1958 i 1963. Precisament, aquest 2013 es 
compleixen 50 anys de la seva mort i 50 anys de la publicació de la 
seva darrera encíclica “Pacem in terris”. “Signes dels temps” analitza 
la figura del papa bo amb el teòleg Gaspar Mora.  
 
Altres temes: 
- Testimoni d’Iñaki Alegria, metge cooperant a Etiòpia i col·laborador 
de Mans Unides. 
- Presentació del projecte Enfilant l’Agulla i la marca Dona Kolors. 
Entrevista a Lourdes Perramon, germana oblada i director del Lloc de la Dona.   
- Notícia sobre la publicació de “Lumen Fidei”, primera encíclica del papa Francesc.  
- “Idees”, recull d'actes, activitats i novetats editorials. 
 

 

Data: diumenge 14 de juliol de 2013 
Horari d'emissió: TV3, diumenge, a les 10,10 
www.tv3.cat/signesdelstemps 
www.facebook.com/signesdelstemps 
 

 

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 

 

TV3 Signes dels Temps: «Joan XXIII» 
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