
    
 
 

 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

Barcelona, 26 de setembre de 2013                                                              ANY VI. núm.      

L’evangeli és sempre la referència 
 

Sis mirades sobre els religiosos màrtirs 
Montserrat Viñas, abadessa del Monestir de St. Benet de 

Montserrat, animarà la Jornada de Formació Permanent  
L’Orde de la Merced guadonada amb la Medalla d’Oro al Mèrit 

Social Penitenciari  
El papa Francesc: “Els convents buits? Per als refugiats, que 

són la carn de Crist” 
Anton Gordillo, nou monjo de Montserrat 
El cant gregorià als arxius benedictins femenins 
Peshawar, terror a la porta de casa 
Teresa Losada, àngel dels ‘sense papers’ barcelonesos 
 
 
 

Reflexió del P. Màxim Muñoz  president de Unió 
de Religiosos de Catalunya i provincial del 
Claretians sobre l’entrevista del Papa: "El perill és 
reaccionar davant la interpel·lació de Francesc 
des de la 'ideologia' i no des de l’evangeli" 

 

GRUP ANAWIM  

Reunió de superiores 
majors, delegades, 

abadesses i priores de 
Catalunya al Monestir de 
Sant Daniel – Girona, tot 
celebrant el seu mil·lenari 
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Reflexió del P. Màxim Muñoz  president de Unió de Religiosos de 
Catalunya i provincial del Claretians sobre l’entrevista del Papa 

 

Un dels primers sentiments que vaig tenir en llegir l’entrevista al Papa va 
ser: “Francesc està fent a l’església d’avui el que Jesús va fer amb el 
judaisme del seu temps: ajudar-la a anar a l’essencial i denunciar la 
ideologia que converteix l’evangeli en un conjunt de doctrines per imposar 
a la gent”. 

I les diverses lectures de l’entrevista m’han anat reafirmant en aquesta intuïció. El Papa 
Francesc encoratja l’Església a una reforma d’actituds, que considera prioritària a la 
necessària reforma de l’organització i de l’estructura.Somnia amb una Església que va a 
l’essencial de l’evangeli de Jesús: capaç de viure en la novetat i el risc que suposa 
“caminar en la fe” i capaç der ser instrument de la misericòrdia i la guarició de Déu, una 
Església samaritana, “com un hospital de campanya” que guareix, encoratja, acompanya. 

He quedat impressionat per aquesta comprensió dinàmica de la fe i de la mateixa vida.. “La 
vida no ens ha estat donada com un guió en el què ja està tot escrit”... “La vida consisteix a 
caminar, fer, cercar, veure... Cal embarcar-se en l’aventura de la recerca de l’encontre i del 
deixar-se cercar i trobar per Déu... A Déu se’l troba caminant. “La nostra no és una fe-
laboratori, sinó una fe-camí, una fe històrica. Déu s’ha revelat com a història, no com un 
compendi de veritats abstractes”. El Papa puntualitza que aquesta visió no es pot 
interpretar com a relativista si s’entén en sentit bíblic, segons el qual “Déu és sempre 
una sorpresa i mai se sap on i com trobar-lo, perquè no ets tu qui fixa el temps ni el lloc per 
trobar-te amb Ell. Cal discernir l’encontre. I per això el discerniment és fonamental”. 

Per això cal ser experts en discerniment, una de les herències jesuítiques que ell més 
aprecia. És un exercici no fàcil que s’ha de fer sempre en presència del Senyor i 
escoltant el que succeeix, el sentir de la gent, sobretot dels pobres, les exigències que 
neixen de les coses, de la gent, de la 
lectura dels signes dels temps. 

Aquesta visió de la fe i del que és 
essencial es contraposa clarament a 
una altra comprensió que el papa 
titlla d’ideologia molt perillosa, i que 
podem dir que està afectant a 
sectors importants i influents del 
catolicisme actual (bisbes inclosos): 
la “restauracionista” o “legalista”, que 
“tot ho vol clar i segur”, amb un 
“desig d’ordre, entès com a pura 
conservació, com a defensa”, “cerca 
sempre solucions disciplinars”, que 
“tendeix a la seguretat doctrinal de forma exagerada”, des d’una visió “estàtica i involutiva” 
“cerca obstinadament recuperar el passat perdut” i s’obsessiona “per transmetre de forma 
desestructurada un conjunt de doctrines per imposar-les insistentment”. 

"El perill és reaccionar davant la interpel·lació de Francesc des de la 
'ideologia' i no des de l’evangeli" 

http://www.catalunyareligio.cat/articles/46399
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Arriba a dir: “Si una persona diu que ha trobat Déu amb certesa total, sense cap marge 
incertesa, alguna cosa no va bé... si un té respostes a totes les preguntes, estem davant una 
prova que Déu no és amb ell... és un fals profeta que utilitza la religió en bé propi”. També 
parla de la “fe-laboratori” i dels “pastors de despatx”, amb “ànima de funcionaris”. 

El Para alerta del perill que, enduts per aquesta mena d’ideologia, perdem l’essencial de 
l’evangeli i, essent dogmàticament o moralment molt exactes i fidels a la doctrina 
cristiana, no acabem essent infidels a l’Evangeli de Jesús, que sempre és salvació, 
esperança, alliberament, guarició i no amenaça, judici, condemna. 

Crec, doncs, que el Papa ens interpel·la fortament, fins i tot als qui amb el cap 
combreguem plenament amb aquest camí de renovació, perquè no ens invita a un canvi 
“d’idees”, sinó d’actituds i de registre. Exactament el que Jesús va fer: no va establir amb els 
fariseus i els mestres de la Llei una controvèrsia teòrica, sinó que, a partir de situacions 
concretes, va invitar a una conversió del cor: “què és lícit fer en dissabte: salvar una vida o 
deixar-la perdre?”; “dona, ningú no t’ha condemnat? Ja tampoc no et condemno”, 
“misericòrdia vull i no sacrificis”, “no són els bons els que necessiten el metge, sinó els 
malalts...”. Per no parlar de “ai de vosaltres, fariseus hipòcrites...” i de com queden retratats 
el levita i el sacerdot a la paràbola del Bon Samarità. 

El perill, avui com aleshores, és reaccionar davant d’aquesta interpel·lació des de la 
“ideologia” i no des de l’evangeli, tant per part dels qui el criticaran o silenciaran perquè 
relativitza l’ortodòxia doctrinal, com els qui l’enaltiran perquè finalment tenim un papa 
que es declara que no és de dretes. 

 
 
 

La Unió de Religiosos de Catalunya (URC) i la Llibreria 
Claret 

tenen l’honor de convidar-vos a l’acte 

Sis mirades sobre els religiosos màrtirs 
 

Diàleg a propòsit d’algunes publicacions sobre els màrtirs que 
seran beatificats el 13 d'octubre a Tarragona. En l’acte hi 
participaran  

 
P. Màxim Muñoz, President de l’URC  
G. Lluís Serra, marista, autor de «El coratge de la fe. 

Comunitats maristes en temps convulsos (1936-1939)»  
G. Josep Maria Pons, La Salle  
P. Josep Maria Blanquet, Sagrada Família P.Mañanet, autor de 

«Mártires por la Familia»  
P. Bernabé Dalmau, monjo de Montserrat, autor de «Els Màrtirs 

de Montserrat»  
P. Josep Armengol, claretià, autor de «Missioners Claretians Màrtirs de Tarragona» 
P. Juan Pablo Pastor, mercedari, autor de «Mártires de la Merced de Aragon en 1936. 19 

palmas mercedarias». 
 
Dijous, 26 de setembre de 2013, a les 19.00 h. 
Sala Pere Casaldàliga, de la Llibreria Claret. Roger de Llúria, 5 - 08010 Barcelona 

 

Sis mirades sobre els religiosos màrtirs 
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GRUP ANAWIM  
REUNIÓ DE SUPERIORES MAJORS, DELEGADES, 

ABADESSES I PRIORES DE CATALUNYA 
Unió de Religiosos de Catalunya 

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

 

TEMA L’AUTORITAT DELS QUE PATEIXEN 
Reunió 1/2013-2014 

Data 7 d’octubre de 2013, dilluns 

Hora 10.15-17.00 

Lloc Benedictines del Monestir de Sant Daniel – Carrer Monges, 2 - 17007 Girona – Tl. 972 201 241 
Podeu consultar: http://www.santdaniel.com 

Assistents Superiores majors, delegades, abadesses i priores de Catalunya. 
Les Gnes. Eulàlia Freixas, vicepresidenta de l’URC, i Pilar Rovira, vocal de la junta directiva de l’URC 

Finalitat Compartir la commemoració del mil·lenari del Monestir 
Tema de reflexió sobre la ponència La autoridad de los que sufren a càrrec de la Gna. Martha 
Zechmeister (UISG, assemblea plenària, maig 2013).  

Ordre del dia 10.15 h  Arribada, acollida i cafè                 

10.45 h Pregària 
Reflexió del document 
Visita guiada del Monestir 

14.00 h Dinar 
Comunicacions compartides 

16.00 h Eucaristia. 
Comiat. 

Confirmació Confirmeu l’assistència a l’URC, abans del 29 de setembre, diumenge, exclusivament a través del 
correu electrònic (sec.urc@confer.es) o del fax  (934 123 882) 

 

 

El Grup Anawim reflexiona sobre l’autoritat dels que pateixen 

 

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
http://www.santdaniel.com/
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Jornada de Formació Permanent 
Unió de Religiosos de Catalunya ● Centre de Vida Religiosa i Espiritualitat 

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

 
 

La Unió de Religiosos de Catalunya us anuncia la propera jornada de formació permanent de 

l’URC-CEVRE. Atès que creiem que la conferència pot ser del vostre interès, ens plau fer-vos 

arribar aquesta informació. 

“EN QUIN JESÚS 
CREIEM? 

Repercussions 
vocacionals en 
les noves 
generacions”  

a càrrec de  

Montserrat Viñas, 
abadessa del Monestir Sant Benet de Montserrat 

El fet de creure, de tenir fe, en sentit genèric, és propi de tota persona humana. Tots i totes necessitem creure 

en algú, confiar en algú o en alguna cosa que ens doni seguretat, que doni sentit al que fem i pel que lluitem. 
Així cada persona, cada família, cada grup, cada comunitat, cada cultura, té les seves creences: hi ha qui creu 

en l'horòscop, en les cartes, en l'animisme, en els esports, en el president de torn, en el partit, en els famosos, 

en el poder, en els diners....  

Amb tot la fe a la que ens referim va par un altre camí. És una fe que va a l'interior de la persona, que la fa 

conscient de la seva realitat i del seu desig i set del transcendent, com també ho són les altres religions 
marcades per una espiritualitat profunda i concreta. És la fe com a do, com a regal, no l'hem anat a comprar, 

l'hem rebut. La nostra experiència de fe es complexa. 

Seria interessant que cadascú expliqués quin ha estat el seu camí de trobament en Jesús. El meu és molt 
senzill, no té res d'especial. Jo vaig rebre la fe dels meus pares i creure era una cosa normal. Amb tot, Jesús a 

mida que vaig anar entenent el seu missatge, la fe va anar prenent una exigència i un desig de viure estimant 
com ell. A poc a poc vaig anar passant del Déu de la por, que podia castigar si no complíem els seus 

manaments, al Jesús de l'amor sense límits, al “Déu compassiu i benigne i entranyable” de què ens parla el 
salm 102. El meu desig de conèixer Jesús va anar creixent en mi i el seu missatge em va apassionar tant que 

vaig voler donar tota la meva vida per viure d'aquest amor que donava sentit a tot el que fes. 

Les noves generacions: canvi social i set de felicitat. Els compromís religiós en la nova cultura. Els vots. 
 
 
 

 
Data: 19  doctubre de 2013, dissabte. Hora: 9.45-13.30. SESSIÓ EXCLUSIVAMENT MATINAL 
Lloc: Col·legi Salesià Sant Josep (c/ Rocafort, 42 - Barcelona). L1 Rocafort i L3 Poblesec 
Inscripcions: UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA. Correu electrònic: sec.urc@confer.es 
Preu: 10 euros. Pagament: Ingrés o transferència bancària al número de compte de “la Caixa” 

2100-3040-06-22-00340826 

Indiqueu el nom i el cognom de la persona que s’hi inscriu i al costat les lletres MV 

 
 

 

 

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
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Profesora de Lengua y 
Literatura árabe, dejó la 
universidad en los años 
setenta para ayudar a los 
inmigrantes magrebíes 

El País – Catalunya  
Francesc Valls 22.09.2013 

Teresa Losada, monja 
franciscana, en 1997. 
MARCEL.LÍ SÀEZ 

Teresa Losada (Lugo, 1943) a 
mediados de los años setenta 
dejó su carrera como profesora 
de Lengua y Literatura Árabe en la Universidad de Barcelona para convivir de cerca con la 
inmigración pobre en Sant Vicenç dels Horts, en el cinturón de Barcelona. Allí entre las 
empinadas calles de los barrios de Sant Josep y la Guàrdia centró su actividad la comunidad 
de monjas franciscanas a la que pertenecía. Vivía en una pequeña casa con un jardín 
rebosante de flores. Trabajaba de cerca con lo que llamaba el islam tranquilo, constituido por 
inmigrantes sin papeles que intentaban recrear su país a cientos de kilómetros de distancia 
sin recurrir a las subvenciones de los Gobiernos corruptos, interesados en el control social e 
ideológico de sus súbditos. Ella acogía a ese islam autoorganizado, el que trabajaba en los 
andamios, las fincas agrícolas de Baix Llobregat o como vendedores ambulantes. “No hay 
problema de discriminación con los musulmanes que vienen a pasar sus vacaciones a 
Marbella”, solía repetir. Tenía autoridad moral sobre los inmigrantes de Sant Vicenç dels 
Horts. Su voz se hacía oír en los litigios domésticos, en los que con frecuencia debía 
defender a las mujeres magrebíes de los excesos autoritarios de sus maridos. A finales del 
mes pasado, un cáncer segó la vida de Teresa Losada. 

En la calle de la Princesa de Barcelona instaló su sede la asociación Bayt Al-Thaqaha, que 
acogía a inmigrantes deseosos de integrarse y aprender catalán y castellano. La mayoría no 
tenía papeles, pero eso nunca la arredró. En cierta ocasión, una redada policial convirtió en 
un tímido cuarteto a la orquesta de música árabe que ensayaba en el local de la fundación. 
La actividad continuaba, porque el proceso migratorio con o sin papeles era imparable. 
Suplía la falta de medios con la voluntad de jornadas interminables y conversaba 
incesantemente con todos. Su labor le valió la Creu de Sant Jordi, concedida por la 
Generalitat en 2002, o el memorial Cassià Just en 2012 

Teresa Losada solía desconfiar de los políticos y su aproximación al fenómeno migratorio. 
Aseguraba que la complejidad del islam no se conoce a través de las embajadas. Su 
profundo conocimiento hizo que con el tiempo los políticos le hicieran un hueco cuando 
necesitaban consultar a alguna experta “no oficial”. Pero recelaban de ella, pues no tenía 
contacto con los árabes poderosos. Era una gran admiradora de Khalil Gibran, un 
polifacético escritor cristiano maronita, y de los textos poéticos del maestro sufí Al Hallaj, 
ciertamente personajes no gratos para el islam oficial. El primero por infiel (cristiano que 
murió de cirrosis) y el segundo por ser exponente de esa libertad que detestan los 
burócratas religiosos, exégetas de grandes certitudes del libro sagrado. 

Teresa Losada, ángel de los ‘sin papeles’ barceloneses 

http://ccaa.elpais.com/autor/francesc_valls/a/
http://ccaa.elpais.com/tag/fecha/20130922
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Les floretes del papa Francesc | Catalunya Cristiana, Leticia Soberón 22.09.2013 
 

Un nou signe fort de 
Francesc, un dir les coses 
pel seu nom, un toc d’alerta 
a la consciència, aquesta 
vegada adreçat a les 
congregacions religioses 
que, tantes vegades sense 
vocacions, es veuen amb el 
pes econòmic de mantenir 
enormes edifi cis buits, als 
quals cal donar ús i destí. 
Sovint aquests edifi cis 
s’han llogat com a hotels 
més o menys confortables, 
per obtenir-ne algun 
rendiment. Però vet aquí 
que el 10 de setembre, el 

Papa va visitar a Roma el Centre Astalli, del Servei Jesuïta per als Refugiats, juntament amb 
l’Església del Gesù. Allà, adreçant-se tant als acollits a casa com als religiosos i personal 
que els atén, va dir el següent: «M’agradaria convidar els instituts religiosos a llegir 
seriosament i amb responsabilitat aquest signe dels temps. 

El Senyor ens crida a viure amb més coratge i generositat l’acollida a les comunitats, a les 
residències, als convents buits… Benvolguts religiosos i religioses, els convents buits no 
serveixen a l’Església per transformar-los en allotjaments i guanyar diners. Els convents 
buits no són nostres, són per a la carn de Crist, que són els refugiats.» 

El Papa no és ingenu ni assistencialista. Sap que no n’hi ha prou amb donar menjar. Ell 
completa la seva crida subratllant que «la misericòrdia vertadera, aquella que Déu ens dóna i 
ens ensenya, demana justícia, demana que el pobre trobi el seu camí per deixar de ser-ho». 
 

 

 
Madrid, 25 de septiembre de 2013 (IVICON).- 
El día 24 de septiembre, fiesta de la Virgen de la 
Merced, patrona de Barcelona, de Jerez de la 
Frontera y de las cárceles españolas, el ministro 
del Interior, Don Jorge Fernández, ha tenido a 
bien conceder la medalla de oro al Mérito Social 
a la Orden de la Merced por su compromiso 
social en su labor pastoral en las cárceles 

españolas. El ministro, acompañado de todo su equipo asistió a una Eucaristía de oración 
por los presos y manifestó al superior y párroco de la comunidad, el P. Alejandro Fernández 
Barrajón, expresidente de CONFER, que deseaba recuperar una tradición que se había 
perdido en los últimos años. 

«Els convents buits? Per als refugiats, que són la carn de Crist» 

La Orden de la Merced, 
galardonada con la Medalla de Oro al Mérito Social Penitenciario 
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Terminada la Eucaristía, la comunidad mercedaria se trasladó al Ministerio de Sanidad, 

donde recibió de manos del ministro la medalla de oro y el diploma que lo acredita. En medio 

de una gran cantidad de invitados y periodistas que llenaban el salón de actos, el P. Leoncio 

López Casillas, secretario provincial de la Merced de Castilla, recibió entre aplausos la 

medalla de oro. 

Es de subrayar que las autoridades civiles reconozcan y apoyen la labor social que tantos 

religiosos y religiosas desempañan en España al servicio de los más marginados de la 

sociedad. El ministro destacó en su discurso, este compromiso de la Orden de la Merced 

con los cautivos de ayer y con las nuevas formas de cautividad de hoy, desde su fundación 

en Barcelona, hace ahora casi 800 años. 

 

 

Madrid, 24 de septiembre de 2013 
(IVICON).- Los Hermanos del Sagrado 
Corazón llegaron a España procedentes de 
Francia en 1903, expulsados, como sucedió 
a otros Religiosos de distintas 
Congregaciones. Medio centenar de 
Hermanos decidieron valientemente pasar la 
frontera e instalarse en España: Jaca, 
Huesca, Zaragoza, Tudela, Vitoria, Tolosa, lbarra, Rentería. En 2003 se celebró el 
centenario de su presencia en España (contando con 15 comunidades y 11 colegios). 
Actualmente los Hermanos Corazonistas están ejerciendo su misión educativa en más de 60 
países de todo el mundo. 

En octubre de 1963 se inauguró en Barcelona el colegio y se iniciaron las clases en la calle 

Eduardo Conde 17-23, donde sigue situado actualmente. Durante el curso 2013-2014 

nuestro centro Col.legi del Sagrado Corazón celebrará sus cincuenta años de existencia en 

la Ciudad Condal. 

Con motivo de tan importante acontecimiento se organizarán en el centro y fuera de él 

numerosos actos conmemorativos mensualmente a lo largo del curso escolar. Todos los 

antiguos y actuales alumnos, profesores y maestras, padres, colaboradores, personal de 

servicio, amigos y las personas que hayan tenido o tengan alguna relación con el colegio 

están invitados a participar. 

Tanto los responsables del centro como la Comisión organizadora del evento tienen muy 

presente que la celebración de estos 50 años debe potenciar la proyección del centro hacia 

su entorno y la ciudad; mejorar los cauces de comunicación internos y externos; conocer y 

recrear en la Comunidad escolar y fuera de ella el espíritu educativo corazonista; servir 

como espacio privilegiado para el encuentro y la convivencia y el disfrute de diversas 

actividades extraordinarias lúdicas, educativas, deportivas, de reflexión y religiosas. 

La programación de actividades que nos van a permitir a todos recordar la importancia de 

este momento para el Colegio y sus cinco décadas de formación a miles de alumnos se 

puede consultar en la página web del centro http://www.corazonistasbcn.com 

 

50 años de los Corazonistas en Barcelona 
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Atentado en Pakistán 

El marista Remigius 
Fernando vivió el atentado 
contra una iglesia en 
Pakistán 
 

"El hospital era un caos. 
Muchos de los heridos no 
podrán caminar de nuevo" 
Remigius Fernando, marista 
en Peshawar, 24 de 
septiembre de 2013 a las 
19:01 
 

Un antiguo alumno, que apoya con becas de estudio a seis de nuestros chicos, murió en el 
acto; y con él, su hijo y su hija 
 
(Remigius Fernando, hermano marista en Peshawar).- Acabábamos de regresar de misa en 
nuestra parroquia; eran sobre las11.45. Me estaba quitando la sotana cuando oí dos 
grandes explosiones simultáneas muy cerca de casa. Pensé que había sido en nuestra 
iglesia. Salí rápidamente y vi a gente que escapaba corriendo de la parcela. A los pocos 
minutos unos muchachos me informaron que había sido en el interior de laIglesia de Todos 
los Santos, iglesia anglicana de Pakistán que está a unos 5 minutos andando. 

Las noticias que nos fueron llegando durante el siguiente cuarto de hora eran que dos 
kamikazes habían logrado pasar los controles de seguridad disparando a derecha e 
izquierda y aterrorizando a la gente que salía de la iglesia al acabar la celebración. Algunos 
intentaron detener a los dos kamikazes pero, durante la refriega, los dosse auto-inmolaron. 

Iba hacia la calle cuando un profesor me informó 
que Khalid, que había dado clase en nuestro 
colegio, y cuya esposa sigue siendo profesora, 
había muerto en el acto. Fui a visitar a la familia 
con el H. Zubair. 

Más tarde fuimos con nuestro párroco, el P. Johny 
Williams, al hospital (Lady Reading Hospital), donde 
estaban siendo recibidos y atendidos los heridos. El 
hospital era un caos. Al ser domingo, los médicos 
estaban en sus casas y hubo que llamarles, pero no 
eran suficientes. Menos mal que los enfermeros 
acudieron en gran número y empezaron a atender a 
los heridos que se encontraban en peores 
condiciones. Creo que muchos de esos heridos no 
podrán caminar de nuevo. Entre ellos estaban algunos de nuestros alumnos de los 
colegios de St John y de St Mary. Era descorazonador ver a algunos de estos niños 
pequeños. 

Algunas familias que habían ido juntos a la iglesia, perdieron a todos los miembros. 
Entre ellos estaban las familias de dos de nuestros chicos. Una familia perdió al padre, la 
madre y dos hijos; los otros dos han quedado huérfanos. Los dos niños fallecidos eran unos 
de nuestros mejores alumnos. Un antiguo alumno, que apoya con becas de estudio a seis de 
nuestros chicos, murió en el acto; y con él, su hijo y su hija. 

Atentado en Pakistán ● Peshawar: Terror en la puerta de casa 

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=2964#sthash.GKYNudLJ.dpuf
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Con el P. Johny y el H. Zubair estuvimos cuatro horas visitando los distintos pabellones, 
viendo a cada uno de los heridos y rezando por ellos. 

Se calcula que han muerto unas 90 personas, incluidos mujeres y niños. Los heridos 
sobrepasan el centenar y algunos están en estado crítico. 

Por la tarde llevaron los ataúdes de los fallecidos al patio de nuestro colegio de St John, 
tuvimos un funeral interconfesional y luego se llevaron los cuerpos para que las familias los 
enterraran. 

QUE LAS ALMAS DE ESTAS PERSONAS INOCENTES DESCANSEN EN LA 
PAZ DE CRISTO. 
QUE LA SANGRE DE ESTOS MÁRTIRES NO SEA DERRAMADA EN VANO. 
SINO QUE REAVIVE UNA PAZ DURADERA EN PAKISTÁN. 

 

 

Taller de cant 
gregorià 

 

 El cant gregorià als arxius benedictins catalans 
      organitza SAF, Servei d'Arxius  
      de la Federació Catalana  
      de Monges benedictines 
      i FCEC, Federació Catalana d'Entitats Corals 

  Més informació: www.benedictinescat.com/StPere 
 

dissabte, 28 de 
setembre 
de 9.45 a 18.30 

Rutes papereres 

 

 I Trobada de Rutes Papereres del Mediterrani: 
 Molins de la Riba 

  Més informació: www.benedictinescat.com/StPere 

dissabte, 28 de 
setembre 

Recés d'octubre 

 Desitges la pau? 
 Troba-la amb Hildegarda de Bingen 
   L'acompanyen Mª Dolores i Roser 
   monges de la comunitat 

  Més informació: www.benedictinescat.com/StPere 

 

dissabte, 26 
d'octubre 
de les 10 del matí 
a les 8 del vespre 

 

 

Us fem arribar la propera activitat del SAF. Servei d'Arxius de la Federació Catalana de 
Monges Benedictines per si és del vostre interès.  
 
Els propers dissabte 28 de setembre, el Monestir de Sant Pere de les Puel·les de Barcelona 
(C/ Dolors Monserdà, 31, Barcelona) acollirà el primer taller del SAF, El cant gregorià als 
arxius benedictins femenins, organitzat pel SAF i el Departament de Cant Gregorià de la 
Federació Catalana d'Entitats Corals. 
 
Trobareu tota la informació en el tríptic adjunt o a la 
web http://www.federaciobenedictines.cat/. 
Per més informació o inscripcions envieu un correu a quintanacortes@gmail.com. 
 

Monestir de Sant Pere de les Puel·les 

El cant gregorià als arxius benedictins femenins 

http://www.federaciobenedictines.cat/wordpress/taller-el-cant-gregoria-als-arxius-benedictins-femenins/
http://www.culturabenedictines.es/CAT/curso.php?id=4
http://www.culturabenedictines.es/CAT/curso.php?id=4
http://www.culturabenedictines.es/CAT/curso.php?id=16
http://www.culturabenedictines.es/CAT/curso.php?id=19
http://www.federaciobenedictines.cat/wordpress/taller-el-cant-gregoria-als-arxius-benedictins-femenins/
mailto:quintanacortes@gmail.com
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SAF. Servei d'Arxius de la Federació Catalana de Monges Benedictines 
saf.mbc@gmail.com   
www.federaciobenedictines.cat 
 

 

Des de l'any 1998, Justícia i Pau i el Centre d'Estudis Cristianisme i Justícia (Fundació Lluís 
Espinal), amb el suport de la Regidoria de Drets Civils de l'Ajuntament de Barcelona, 
organitzen un cicle permanent de conferències amb l'objectiu de donar a conèixer, debatre i 
reflexionar sobre problemàtiques que comporten vulneracions o dificultats per als drets 
humans arreu del món. Aquestes conferències es fan el primer dilluns de cada mes i pretenen 
escoltar experts i persones. 
 
“PROGRAMA: 
 
7 octubre. A cinquanta anys de l’encíclica “Pacem in Terris”. Les condicions necessàries per 
construir la pau. 
Ponents: Arcadi Oliveres, president de Justícia i Pau i professor d'Economia Aplicada a la UAB. 
Jesús Renau, jesuïta i membre de Cristianisme i Justícia. 
 
4 novembre. El dret al treball i l’atur massiu. Com repensem el treball? És factible la plena ocupació? 
Ponents: Albert Recio, professor d'Economia Aplicada a la UAB. Eduard Rojo, catedràtic de Dret del 
Treball i la Seguretat Social a la UAB. 2 desembre. El desordre financer (I): la necessitat d’una banca 
ètica.  
 
13 gener. El dret a un habitatge digne i el drama dels desnonaments. Experiències d’empoderament. 

"Els Dilluns dels Drets Humans" 2013-2014 

mailto:saf.mbc@gmail.com
http://www.federaciobenedictines.cat/
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3 febrer. Garantir el dret a l’assistència sanitària universal. 

3 març. El desordre financer (II): la batalla contra el frau fiscal. 

7 abril. Les causes de la devastació de la naturalesa. Com aturar aquest procés? 

5 maig. Davant les eleccions europees: quina Europa volem?  
 
Totes les sessions tenen lloc a les 19 h, a la seu de Cristianisme i Justícia (c/ Roger de Llúria) 
 

 

Flama. Info dóna notícia que Herder Editorial ha editat “Sed de Ser”, l'obra més personal de 
Xavier Melloni. El teòleg i antropòleg comparteix a través de la prosa poètica la seva pròpia 
recerca de la transcendència a través de la imatge del mar i l'aigua. 
 
“Xavier Melloni és jesuïta, teòleg i antropòleg especialitzat en diàleg interreligiós i mística comparada. 
Ha realitzat diverses estades a l'Índia i viu a la Cova de Sant Ignasi (Manresa), on acompanya, 

reflexiona i escriu sobre les diverses manifestacions de 
l'experiència de Déu, tractant d'integrar les tradicions occidentals i 
orientals. A les pàgines de Sed de Ser, el lector és guiat per un 
recorregut d'experiències vitals i quotidianes de les que parteix 
Melloni per arribar a la transcendència. "A través de cada un dels 
breus capítols s'expressa les modulacions d'aquesta set, de 
tantes maneres pel que l'Ésser es manifesta: en les paraules, en 
els objectes, en les nostres recerques, en les nostres relacions, 
en les nostres troballes i també fracassos i ocultacions ... Tot és 
notícia de l'Ésser en què estem immersos". "Aquest és un llibre 
lent, gestat a poc a poc, per ser llegit també pausadament" explica 
Xavier Melloni, "versos que han calmat la set i que potser puguin 
calmar també la set d'altres". 

 
L'autor parteix de la seva tradició cristiana però s'integra en els versos símbols i imatges místiques 
d'altres tradicions, fent de la recerca de la transcendència en alguna cosa universal i recognoscible 
per a qualsevol home.” 

 
 

 

 
 

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 Papa Francesc entrevistat pel P. Antonio Spadaro, sj 

24 
Títol Entrevista exclusiva al papa Francesc realitzada pel director de 

La Civiltà Cattolica, P. Antonio Spadaro, sj 

Data 23 de setembre  

Font Documents d’Església. Traducció del P. Bernabé Dalmau, 
monjo de Montserrat. Difusió: www.catalunyareligio.cat 

Publicat 26 de setembre de 2013 
 

 

Entrevista al papa Francesc realitzada pel director de La Civiltà Cattolica 
i traduïda al català pel P. Bernabé Dalmau, monjo de Montserrat 

Nou llibre del teòleg i antropòleg Xavier Melloni 

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
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L’ACOMPANYAMENT ESPIRITUAL en l’escola d’Ignasi de Loiola 
  
Si us interessa, afanyeu-vos, queden unes poques places...! 
  

      Estudi a fons, i pàgina a pàgina, del llibre dels Exercicis de St. Ignasi, 
-        amb la seva metodologia del “sentir i gustar internament”. Veure els 
rerefons de l’espiritualitat ignasiana que ens ajudi a nosaltres i ens doni 
eines per a l’acompanyament espiritual. 

      Organitza: EIDES (CJ) i Cova Manresa: Pere Borràs, sj., Francesc Riera, 
sj. i Anna Pitarch. Col·laboració: X. Melloni, sj., J. Rambla, s.j. / 31 oct - 3 nov  / 
26-31 des. / 11-16 abril 

      Interessats: info@covamanresa.cat (enviant una mini presentació i 
motivacions). 

 
 Recordeu també: 
  
2.6. RECÉS MULTIGENERACIONAL 
  

Rafael Abós, Glòria Andrés, Jaume 
Casassas (EIDES) 
– Cap de setmana de pregària i reflexió en 
clau ignasiana per a famílies: parelles amb 
o sense fills (adolescents, infants...), gent 
gran, amb propostes de treball individualitzades i en grup, amb els Exercicis Espirituals 
com a rerefons. / Dues possibilitats: 26-27 oct.  / 29-30 març 

  
 4.2. DESCOBREIX LES TEVES HABILITATS, TROBA ALTERNATIVES! (un sol dia) 

  
Eduard Fonts (psicòleg i teòleg) 
- Es parla molt del coaching com a camí de superació personal i de potenciar habilitats. 
Ens cal trobar noves maneres de viure o de treballar? Proposarem exercicis, camins per 
aproximar-te als teus objectius i per ser conscient de qui ets i pots arribar a ser. / 09 nov. 

  
5.1. ENNEAGRAMA: EINA PEL DESCOBRIMENT I CREIXEMENT PERSONAL 

  

Josep Lluís Iriberri, sj. i equip 

- El Taller Base de Enneagrama, en el seu 15è any d’edició, consta de tres caps de 
setmana residencials dedicats al descobriment i aprofundiment de la teoria enneagràmica, 
seguint la tradició dels pares jesuïtes iniciada a la Universitat Loyola de Chicago per 
Robert Ochs, sj. i dels grans mestres com ara Hellen Palmer o Russ Hudson. / 18-20 oct. / 
8-10 nov. / 29 nov - 1 des. 

  
7.2.1. CULTIVAR EL MÓN INTERIOR: L'ITINERARI D'IMMERSIÓ 

  
Carmen Jalón (Associació d’Interioritat Horeb) 
- Per a pares, educadors i en general, a totes aquelles persones que vulguin cultivar el 
seu propi món interior i aprendre a fer-ho amb un grup, en família o en l'aula. A través 
d'experiències senzilles i breus, relacionades amb l'art, el joc, el silenci o la paraula. 
Aprendrem pautes i orientacions.  /  18 –020 oct. 

La Cova de Manresa 

mailto:info@covamanresa.cat
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Tot Montserrat amb el pare abat, Josep Maria Soler, al capdavant, ha assistit el 8 de 
setembre a les onze a la basílica a la professió solemne del nou monjo Anton Gordillo 
(Barcelona, 1965), doctor en enginyeria industrial per la UPC, exprofessor universitari i 
exinvestigador del Centre Català del Plàstic. La vida al germà Anton no li canviarà avui. Li va 
canviar el 2004, quan va sentir la crida de Déu, i dos anys més tard, quan va entrar al 
monestir per provar si el que sentia era la seva vocació. Avui, senzillament, firmarà el seu 
“compromís definitiu”, segons explica, tot i que 
admet que, quan vegi tota la seva família a 
l'església, potser s'emocionarà. 
 
“He decidit entregar-me a Déu des de 
l'oració” 
El germà Anton Gordillo, de 48 anys, signarà 
avui el seu compromís definitiu amb la 
comunitat benedictina de Montserrat 

Des del 2011 que el monestir no acollia un 
nou monjo 

Exprofessor universitari, coordina la 
comunicació audiovisual del monestir i és el 
responsable de les emissions en directe de 
Montserrat Ràdio i TV 

 
Anton Gordillo aquest dilluns al claustre del 
Monestir de Montserrat Foto: JOSEP LOSADA. 
 
ELPUNTAVUI 08/09/13 MONTSERRAT  
MIREIA ROURERA / 

 
No hi ha crisi de valors; mai com ara hi havia 
hagut tanta gent voluntària en temes solidaris 
Avui és un dia important pel germà Anton Gordillo perquè després de sis anys de viure i 
integrar-se a la comunitat benedictina del monestir de Montserrat professarà i es convertirà 
en monjo per sempre. Feia dos anys, des que va fer professió l'advocat gironí Bernat Juliol, 
que cap monjo no professava a Montserrat. El germà Anton, doctor en enginyeria industrial 
per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), exinvestigador del Centre Català del 
Plàstic i exprofessor de l'àrea de la ciència de materials a les escoles d'enginyeria de 
Terrassa, de la UPC, té 48 anys. La seva vida anava per un camí quan, de cop i volta, un 
viatge a l'Amèrica Llatina li va canviar la vida. 
 
Què li va passar a un professor universitari, un científic, que, de sobte, es va voler 
dedicar a la vida contemplativa i l'oració? 
Jo vinc d'una família creient, és veritat... però la meva vida era a la universitat. No hi havia 
pensat mai, jo, en la vida religiosa. Però l'any 2004 un viatge de feina a Veneçuela, on m'hi 
vaig estar un parell demesos, ho va canviar tot. 
 
Què va passar? 
Tres coses. En primer lloc em va impactar molt la pobresa, una pobresa extrema, uns barris 
de barraques molt degradats a Caracas, on la gent vivia en condicions molt difícils. En segon 

Anton Gordillo, nou monjo de Montserrat 

mailto:mrourera@avui.com


15 
 

lloc, em va deixar astorat la gran violència que hi havia en aquell país, amb morts cada dia.... 
Ho vaig viure en primera persona i em va afectar molt. Però, en tercer lloc, i no menys 
important, és l'impacte de la natura, l'exuberància de la natura, la bellesa de la natura... 
 
I? 
I vaig sentir que el món sense Déu no té sentit. La reflexió sobre l'absurditat d'un món sense 
Déu em va fer veure que el que jo necessitava era entregar-me a Déu de manera total. Dos 
anys després d'aquell viatge a Veneçuela vaig venir a Montserrat. 
 
S'hauria pogut fer missioner, si volia canviar les coses... 
Sí, és clar... Hi ha moltes maneres d'intentar canviar les coses, però jo sóc un teòric, un 
científic. Sempre he pensat que puc entregar-me millor a Déu des de l'oració i la pregària. 
Aquesta és, per mi, la millor manera d'intentar canviar el cor dels homes. 
 
I va triar Montserrat. 
Volia fer-me monjo però continuar a Catalunya. Els catalans som d'una manera, el nostre 
tarannà pesa i Montserrat s'adiu amb la meva manera de ser. En segon lloc, volia una 
comunitat gran. En tercer lloc, em va captivar el nivell cultural i intel·lectual de Montserrat... 

 
I deu haver estat molt feliçque 
finalment s'hi queda per 
sempre? 
Sóc molt feliç. 
 
No li pesa tot allò a què ha de 
renunciar? 
He fet una tria. Sempre que tries 
una cosa renuncies a d'altres. 
Estic convençut que el que he 
triat és el meu camí. 
 
Com és la vida de monjo? 

La vida de monjo té tres grans pilars: la pregària, el treball i la vida comunitària. No és una 
vida monòtona, malgrat el que es pugui pensar des de fora. 
 
I encara menys per vostè, que és el responsable de la televisió i la ràdio de 
Montserrat? 
Aquí, a Montserrat, hi ha monjos que fan classe a la universitat, però són del vessant més 
humanista. Jo no vaig continuar fent classes... però, en canvi, m'encarrego de tot el tema 
tècnic dels mitjans de comunicació. Tinc força feina, sí. Ah, i a més estic estudiant teologia: 
l'estudi és molt important aquí. 
 
Feia dos anys que no professava cap monjo. Falten vocacions? 
Falten cristians compromesos. La falta de monjos n'és una conseqüència lògica. 
 
Hi ha una crisi de valors? 
El món i la manera d'entendre'l han canviat, però no hi ha crisi de valors: mai com ara hi 
havia hagut tanta gent voluntària per causes justes i solidàries...i això també és una manera 
d'apropar-se a Déu. 
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     SETEMBRE | 2013 
26 dj Sis mirades sobre els religiosos màrtirs – Sala Pere Casaldàliga, 19.00 h. 

30 dl URC - Junta directiva 

      

    OCTUBRE | 2013 
7 dl Grup Anawim: superiores majors | CEVRE - Formació inicial T1 (monogràfic) | 

13 dg Beatificació dels màrtirs - Tarragona 

14 dl CEVRE - Formació inicial T1  

18 dv SIRBIR (Secretariat Interdiocesà de Relacions entre Bisbes i Religiosos) 

19 ds URC-CEVRE: Jornada de formació permanent 

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

23 dx URC - Assemblea general 

26 ds Entitats Socials d'Església - Jornada 

28 dl CEVRE - Formació inicial T1  

30 dx RAP - Salesians de Sarrià 

 

  

 
 

 El 13 d’octubre 522 màrtirs del segle XX seran beatificats a Tarragona en la que serà la 
cerimònia de beatificació més nombrosa en la història de l’Església. Entre ells hi ha 20 
monjos de Montserrat que van ser assassinats entre el 1936 i el 1937. “Signes dels temps” 
entrevista Ignasi M. Fossas, prior del monestir de Montserrat. 
 
Altres temes: 
- Conversa amb Núria Gispert, activista cristiana premiada amb la Medalla d’Honor del 
Parlament de Catalunya. 
- Reportatge sobre el bisbe auxiliar de Barcelona, Joan Carrera, amb motiu del cinquè 
aniversari de la seva mort. 

TV3 Signes dels Temps: «Els màrtirs de Montserrat» 

Calendari URC 2013-2014 
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- “Any de la fe”, espai on cristians i cristianes de les diverses diòcesis catalanes expliquen en 
què creuen i per què creuen. 

 

Data: 29 de setembre 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 

 
 

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