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Un mes d’octubre trepidant… 
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Benvolguts germans i germanes, 

Aquest any celebrem la Jornada Mundial de les Missions mentre es clausura l’Any de la fe, 
ocasió important per a enfortir la nostra amistat amb el Senyor i el nostre camí com a 
Església que anuncia l’Evangeli amb valentia. En aquesta perspectiva, voldria proposar 
algunes reflexions. 

1. La fe és un do preciós de Déu, que obre la nostra ment per tal que el puguem conèixer i 
estimar. Ell vol relacionar-se amb nosaltres per a fer-nos partícips de la seva vida mateixa i 
fer que la nostra estigui més plena de significat, que sigui més bona, més bonica. Déu ens 
estima. Però la fe necessita ser acollida, és a dir, necessita la nostra resposta personal, el 
coratge de posar la nostra confiança en Déu, de viure el seu amor, agraïts per la seva 
misericòrdia infinita. És un do que no es reserva només a uns pocs, sinó que s’ofereix a tots 
generosament. Tothom hauria de poder experimentar l’alegria de ser estimats per Déu, el 
goig de la salvació. I és un do que no es pot conservar per a un mateix, sinó que ha de ser 
compartit. Si volem guardar-lo 
només per a nosaltres mateixos, 
ens convertirem en cristians aïllats, 
estèrils i malalts. L’anunci de 
l’Evangeli és part del ser deixebles 
de Crist i és un compromís constant 
que anima tota la vida de l’Església. 
«L’impuls missioner és un senyal 
clar de la maduresa d’una 
comunitat eclesial» (Benet XVI, 
Exhort. ap. Verbum Domini, 95). 
Tota comunitat és «adulta» quan 
professa la fe, la celebra amb 
alegria en la litúrgia, viu la caritat i 
proclama la Paraula de Déu 
constantment, sortint del propi ambient per portar-la també a les perifèries, especialment a 
aquells que encara no han tingut l’oportunitat de conèixer Crist. La força de la nostra fe, a 
nivell personal i comunitari, també es mesura per la capacitat de comunicar-la als altres, de 
difondre-la, de viure-la en la caritat, de donar testimoni a les persones que trobem i que 
comparteixen amb nosaltres el camí de la vida. 

2. L’Any de la fe, a cinquanta anys de distància de l’inici del concili Vaticà II, és un estímul 
perquè tota l’Església rebi una consciència renovada de la seva presència en el món 
contemporani, de la seva missió entre els pobles i les nacions. La missionarietat no és 
només una qüestió de territoris geogràfics, sinó de pobles, de cultures i d’individus 
independents, precisament perquè els «confins» de la fe no sols travessen llocs i tradicions 
humans, sinó el cor de cada home i cada dona. El concili Vaticà II va destacar de manera 
especial que la tasca missionera, la tasca d’ampliar els confins de la fe és un compromís de 
tot batejat i de totes les comunitats cristianes: «Com que el poble de Déu viu en comunitats, 
sobretot diocesanes i parroquials, i en certa manera s’hi fa visible, els correspon també donar 
testimoniatge de Crist davant les nacions» (Decr. Ad gentes, 37). Per tant, es demana i 
s’invita tota comunitat a fer seu el manament confiat per Jesús als Apòstols de ser els seus 
“testimonis […] a Jerusalem, a tot Judea, a Samaria i fins a l’extrem de la terra” (Ac 1,8), no 
com un aspecte secundari de la vida cristiana, sinó com un aspecte essencial: tots som 
enviats per les sendes del món per caminar amb els nostres germans, professant i donant 
testimoniatge de la nostra fe en Crist i convertint-nos en anunciadors del seu Evangeli. Invito 
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els bisbes, els sacerdots, els consells del presbiteri i pastorals, cada persona i grup 
responsable dins l’Església a donar relleu a la dimensió missionera en els programes 
pastorals i formatius, sentint que el compromís apostòlic propi no està complet si no conté el 
propòsit de «donar testimoniatge de Crist davant les nacions», davant tots els pobles. La 
missionarietat no és només una dimensió programàtica en la vida cristiana, sinó també una 
dimensió paradigmàtica que afecta tots els aspectes de la vida cristiana. 

3. Sovint, l’obra d’evangelització troba obstacles no sols a fora, sinó a dins de la comunitat 
eclesial. A vegades el fervor, l’alegria, el coratge, l’esperança que nosaltres posem a 
anunciar a tothom el missatge de Crist i ajudar la gent del nostre temps a trobar-lo són 
febles; a vegades encara es pensa que portar la veritat de l’Evangeli és violentar la llibertat. 
Pel que fa a això, Pau VI empra paraules il·luminadores: «Seria […] un error imposar 
qualsevol cosa a la consciència dels nostres germans. Però proposar a aquesta consciència 

la veritat evangèlica i la salvació oferta 
per Jesucrist, amb plena claredat i amb 
respecte absolut envers les opcions 
lliures que després pugui fer […] és un 
homenatge a aquesta llibertat» (Exhort, 
Ap. Evangelii nuntiandi, 80). Sempre 
hem de tenir el valor i l’alegria de 
proposar, amb respecte, l’encontre amb 
Crist, de fer-nos heralds del seu 
Evangeli, Jesús ha vingut entre nosaltres 
per mostrar-nos el camí de la salvació, i 
ens ha confiat la missió de fer-lo conèixer 
a tots, fins als extrems de la terra. Ben 
sovint veiem que el que es destaca i es 
proposa és la violència, la mentida, 
l’error. És urgent fer que resplendeixi en 
el nostre temps la vida bona de 
l’Evangeli amb l’anunci i el testimoniatge, 
i això des de l’interior mateix de 
l’Església. Perquè, en aquesta 
perspectiva, és important no oblidar un 
principi fonamental de tot evangelitzador: 
no es pot anunciar Crist sense l’Església. 
Evangelitzar mai no és un acte aïllat, 
individual, privat, sinó que és sempre 
eclesial. Pau VI escrivia que «quan el 
predicador, catequista o pastor més 
humil, al lloc més apartat, predica 

l’Evangeli, reuneix la seva petita comunitat o administra un sagrament, encara que es troba 
sol, exerceix un acte d’Església»; no actua «per una missió que ell s’atribueix o per inspiració 
personal, sinó en unió amb la missió de l’Església i en nom seu» (ibid., 60). I això dóna força 
a la missió i fa sentir a cada missioner i evangelitzador que mai no està sol, que forma part 
d’un sol cos animat per l’Esperit Sant. 

4. En la nostra època, la mobilitat generalitzada i la facilitat de comunicació a través dels 
nous mitjans de comunicació han barrejat els pobles, el coneixement, les experiències. Per 
motius de treball, famílies senceres es traslladen d’un continent a un altre; els intercanvis 
professionals i culturals, així com el turisme i altres fenòmens anàlegs empenyen a un gran 
moviment de persones. A vegades és difícil, fins i tot per a les comunitats parroquials, 
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conèixer de forma segura i profunda els qui estan de pas o els qui viuen de manera 
permanent al territori. A més, en àrees cada vegada més grans de les regions 
tradicionalment cristianes creix el nombre dels qui són aliens a la fe, indiferents a la dimensió 
religiosa o animats per altres creences. Per tant, no és estrany que alguns batejats escullin 
estils de vida que els allunyen de la fe, convertint-los en necessitats d’una «nova 
evangelització». A això se suma el fet que a una gran part de la humanitat encara no li ha 
arribat la bona notícia de Jesucrist, i que vivim en una època de crisi que afecta moltes àrees 
de la vida, no sols l’economia, les finances, la seguretat alimentària, el medi ambient, sinó 
també la del sentit profund de la vida i els valors fonamentals que l’animen. La convivència 
humana està marcada per tensions i conflictes que produeixen inseguretat i fatiga per a 
trobar el camí cap a una pau estable. En aquesta situació tan complexa, on l’horitzó del 
present i del futur sembla estar 
cobert per núvols amenaçants, es 
fa encara més urgent portar amb 
valentia a totes les realitats 
l’Evangeli de Crist, que és anunci 
d’esperança, reconciliació, 
comunió; anunci de la proximitat 
de Déu, de la seva misericòrdia, 
de la seva salvació; anunci que el 
poder de l’amor de Déu és capaç 
de vèncer les tenebres del mal i 
conduir cap al camí del bé. 
L’home del nostre temps 
necessita una llum forta que 
il·lumini el seu camí i que només 
l’encontre amb Crist pot donar-li. 
Portem a aquest món, a través 
del nostre testimoni, amb amor, 
l’esperança que se’ns dóna per la fe. La naturalesa missionera de l’Església no és 
proselitista, sinó testimoniatge de vida que il·lumina el camí, que porta esperança i amor. 
L’Església —ho repeteixo un cop més— no és una organització assistencial, una empresa, 
una ONG, sinó que és una comunitat de persones, animades per l’acció de l’Esperit Sant, 
que han viscut i viuen la meravella de l’encontre amb Jesucrist i volen compartir aquesta 
experiència d’alegria profunda, compartir el missatge de salvació que el Senyor ens ha 
donat. És l’Esperit Sant qui guia l’Església en aquest camí. 

5. Voldria animar tothom a ser portadors de la bona notícia de Crist, i estic agraït 
especialment als missioners i missioneres, als preveres fidei donum, als religiosos i 
religioses i als fidels laics —cada vegada més nombrosos— que, acollint la crida del Senyor, 
deixen la seva pàtria per servir l’Evangeli en terres i cultures diferents de les seves. Però 
també m’agradaria subratllar que les mateixes Esglésies joves estan treballant 
generosament en l’enviament de missioners a les Esglésies que es troben en dificultat —no 
és estrany que es tracti d’Esglésies d’antiga cristiandat— portant la frescor i l’entusiasme 
amb què aquestes viuen la fe que renova la vida i dóna esperança. Viure en aquest esperit 
universal, responent al manament de Jesús «Aneu, doncs, a tots els pobles i feu-los 
deixebles meus» (Mt 28,19) és una riquesa per a cadascuna de les Esglésies particulars, per 
a cada comunitat, i donar missioners i missioneres mai no és una pèrdua sinó un guany. 
Faig una crida a tots aquells que senten la crida a respondre amb generositat a la veu de 
l’Esperit Sant, segons el seu estat de vida, i a no tenir por de ser generosos amb el Senyor. 
Invito també els bisbes, les famílies religioses, les comunitats i totes les associacions 
cristianes a sostenir, amb visió de futur i discerniment atent, la crida missionera ad gentes i a 
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ajudar les Esglésies que necessiten sacerdots, religiosos i religioses i laics per enfortir la 
comunitat cristiana. I aquesta atenció ha d’estar també present entre les Esglésies que 
formen part d’una mateixa conferència episcopal o d’una regió: és important que les 
Esglésies més riques en vocacions ajudin amb generositat aquelles que en pateixen 
escassetat. Al mateix temps exhorto els missioners i les missioneres, especialment els 
sacerdots fidei donum i els laics, a viure amb alegria el seu preciós servei a les Esglésies on 
són destinats, i a portar la seva alegria i la seva experiència a les Esglésies d’on 
procedeixen, recordant com Pau i Bernabé, al final del seu primer viatge missioner, «quan 
van arribar-hi reuniren la comunitat per explicar-los tot el que Déu havia fet per mitjà d’ells i 
com havia obert als pagans la porta de la fe» (Ac 14,27). Ells poden arribar a ser un camí 
cap a una mena de «restitució» de la fe, portant la frescor de les Esglésies joves, de manera 
que les Esglésies d’antiga cristiandat redescobreixin l’entusiasme i l’alegria de compartir la fe 
en un intercanvi que enriqueix mútuament el camí de seguiment del Senyor. 

La sol·licitud per totes les Esglésies, que el bisbe de Roma comparteix amb els seus 
germans en l’episcopat, troba una actuació important en el compromís de les Obres 
Missionals Pontifícies, que tenen com a propòsit animar i aprofundir la consciència 
missionera de cada batejat i de cada comunitat, ja sigui reclamant la necessitat d’una 
formació missionera més profunda de tot el poble de Déu, ja sigui alimentant la sensibilitat 
de les comunitats cristianes a oferir la seva ajuda per afavorir la difusió de l’Evangeli en el 
món. 

Per últim, vull referir-me als 
cristians que, a diverses 
parts del món, es troben en 
dificultats per a professar 
obertament la fe i veure 
reconegut el dret a viure-la 
amb dignitat. Ells són els 
nostres germans i 
germanes, testimonis 
valents —encara més 
nombrosos que els màrtirs 
dels primers segles— que 

suporten amb perseverança apostòlica les diverses formes de persecució actuals. Molts 
també arrisquen la seva vida per romandre fidels a l’Evangeli de Crist. Vull assegurar-los que 
em sento proper en la pregària a les persones, a les famílies i a les comunitats que pateixen 
violència i intolerància, i els repeteixo les paraules consoladores de Jesús: «Tingueu 
confiança: jo he vençut el món» (Jn 16,33). 

Benet XVI exhortava: «“Que la paraula del Senyor es difongui i sigui glorificada” (2Te 3,1): 
que aquest Any de la fe faci cada vegada més forta la relació amb Crist, el Senyor, perquè 
només en ell tenim la certesa per mirar al futur i la garantia d’un amor autèntic i durador» 
(Carta Ap. Porta fidei, 15). Aquest és el meu desig per a la Jornada Mundial de les Missions 
d’enguany. Beneeixo de cor els missioners i missioneres, i a tots els qui acompanyen i 
donen suport a aquest compromís fonamental de l’Església perquè l’anunci de l’Evangeli 
pugui ressonar a tots els racons de la terra, i nosaltres, ministres de l’Evangeli i missioners, 
experimentarem «l’alegria dolça i confortadora d’evangelitzar» (Pau VI, Exhort. Ap. Evangelii 
nuntiandi, 80). 

Francesc 

Vaticà, 19 de maig de 2013, Solemnitat de Pentecosta 
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[catalunyareligio - 14/10/2013] A mi ja em perdonaran però ha estat una mica esgotador. 
Abans de l’acte de beatificació el tema era la data del 13 d’octubre, massa proper al 12, que 
certament no va ser un encert. Com que finalment el tema de la Hispanitat no va distorsionar 
la cerimònia presidida per una imatge de la Mare de Déu de Montserrat, va ser el tema del 
perdó que havia de demanar l’Església. 

I dic que ha estat esgotador perquè si en aquest tema hi ha part de raons, massa vegades 
s’ha plantejant des d’un laïcisme tronat, fins i tot des de dins de l’Església. 

És a dir: es clar que l’Església espanyola hauria de reconèixer més explícitament la seva 
convivència amb un règim totalitari com el franquisme. És el que va oblidar el 
cardenal Angelo Amato en la homilia del diumenge. Si volia parlar explícitament de les 
desgràcies que van causar els totalitarismes a Espanya durant el segle XX, havia de 
parlar de tots, també dels totalitarismes que va beneir bona part de la jerarquia espanyola. 
Però l’eclipse d’aquesta part de la història és un error que jo no atribuiria a l’italià Amato, sinó 
als sectors de l’Església espanyola que han explicat a Amato la història d’aquest país. 
Oblidant, per exemple, que el totalitarisme feixista també el va patir un sector de 
l’Església, especialment a Catalunya, que després de ser perseguits per catòlics, van ser 
perseguits per catalanistes o per demòcrates.  

La conferència d’Andrea Riccardi de divendres, dins dels actes de la beatificacions, anava 
amb aquesta línia. Que el perdó mai es demana ni es dóna en excés. També molt 
recomanable, com sempre, la reflexió de Francesc Torralba. Dues aportacions que, 
sobretot pel to, descriuen perfectament l’actitud d’algunes crítiques que ha rebut la 
beatificació. 

I es que tan certa és la critica que es pot fer a l’Església, com que el reconeixent d’uns 
màrtirs durant els anys 30 no resta res al reconeixement d’altres víctimes. I que no cal que 
cada vegada que l’Església organitza alguna cosa treure la llista de greuges contra la 
institució eclesial. Jo també en tindria uns quants. Perquè francament, la llista d’arguments 
d’algunes de les plataformes que s’han oposat a les beatificacions, són més una llista de 
tòpics que altra cosa. Sobretot, perquè reflecteix l’Església de fa 50 anys o més, però no la 
d’avui. I menys la realitat majoritària de l’Església catalana. L’arquebisbe Joan 
Enric Vives també ho explicava bé diumenge. 

Jordi Llisterri i Boix: “Beatificant” 

http://www.catalunyareligio.cat/articles/47455
http://www.catalunyareligio.cat/articles/47391
http://www.ara.cat/premium/tema_del_dia/Memoria-dels-martirs_0_1010899022.html
http://www.redescristianas.net/2013/10/11/la-iglesia-fue-verdugo-no-victimavicenc-navarro-catedratico-de-ciencias-politicas-y-politicas-publicas-universidad-pompeu-fabra/
http://www.bisbaturgell.org/index.php?option=com_content&view=article&id=6180%3Aarticle-de-mons-je-vives-al-diari-qaraq-un-patrimoni-de-tots&catid=1%3Anoticies-del-bisbat-durgell&Itemid=100256&lang=ca
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Per exemple, crida l’atenció la proclama laïcista des de Comissions Obreres de Tarragona, 
que sembla oblidar que el sindicat es va fundar precisament enuna parròquia (que a 
més era la meva quan jo era nen). Aquesta plataforma, va tenir el seu minut de glòria en 
el TN de dissabte, ja que incomprensiblement la manifestació d’uns pocs centenars de 

persones va omplir més 
temps que les dues 
representacions de la Passió 
de Sant Fructuós al Tarraco 
Arena, realitzades per un 
col·lectiu de voluntaris més 
nombrós que els que es 
manifestaven, i que va 
aplegar més de 3.000 
persones en cada sessió. 

I crec que era notícia ben 
rellevant, i també va passar 
desapercebuda, és que les 
poques desenes de persones 

que es van concentrar dijous davant de l’arquebisbat de Tarragona protestant per les 
beatificacions, van ser rebuts sense cap problema per l’arquebisbe Jaume Pujol (que 
mereixia tot un altre article per parlar de com ha patit aquests dies). Visita que va quedar 
recollidaen la web oficial de l’arquebisbat. 

Resumint, que des de dins de l’Església màxima exigència en el reconeixement dels 
nostres pecats i màximes consideracions als qui s’ha sentit agreujats, i amb raó, per actituds 
i accions de la institució. I ja he dit amb el que crec que no s’havia afinat prou. Però des de 
fora tampoc cal que tot el dia se’ns digui que no pot fer l’Església. 

Moltes vegades tot plegat em deixa la mateixa impressió que quan els qui s’escandalitzaven 
pels costos de seguretat de la Via Catalana, després no preguntaven pels costos de les 
mobilitzacions del 12 d’octubre. O dels qui s'escandalitzen pels costos dels actes religiosos 
però mai diuen res dels esportius. Són només arguments simples per a titulars però que 
només serveixen per agitar la pròpia colla i posar el dit a l’ull dels altres.   

 

 

 
Eduard Ibáñez – CR - 10/10/2013  

Les beatificacions de màrtirs de l’Església del proper dia 13 són una bona ocasió per 
rememorar la cruel i terrible persecució religiosa que va tenir lloc a Catalunya (com també a 
la resta d’Espanya) des de l’aixecament militar contra la República, 18 juliol de 1936, fins al 
final de la guerra civil. Malauradament, es tracta d’uns fets força desconeguts per la població 
catalana avui. (Una bona aproximació la podem trobar en la magnífica obra de Jordi Albertí, 
“El silenci de les campanes”, editada per Proa al 2007). 

Avui dia ja ningú pot negar la necessitat de preservar la memòria històrica. La veritat dels 
fets de violència i injustícia del passat ha de ser estudiada, analitzada, divulgada i recordada, 
com a eina educativa i requisit necessari per a la justícia, el perdó, la reconciliació i la pau. 
Això òbviament es refereix a tota la veritat històrica sense tabús, no només la part que pugui 
interessar a uns col•lectius o altres. I, evidentment, no es pot impedir a cap institució, 
col•lectiu o família que recordi i honori les víctimes que li són properes, fins i tot de forma 
pública, sempre que no es tracti d’exaltar actes indignes i que ho faci amb esperit de 
reconciliació. 

Conèixer i recordar la terrible persecució religiosa de 1936 

http://www.ccoo.cat/tarragona/noticia/173116/beatificacions-contra-la-memoria-historica#.Ulw4elCpUVY
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fca.wikipedia.org%2Fwiki%2FComissions_Obreres_de_Catalunya&ei=pzhcUsWPN6WN7QaiioGgAQ&usg=AFQjCNGLmyq8fw--WoihbXqGOSCT72feZA&sig2=cK458Ly488VBmX2zD2WvOw&bvm=bv.53899372,d.ZGU
http://tarragonalaica.wordpress.com/
http://www.324.cat/video/4709711/Tarragona-actes-previs-a-la-beatificacio
http://www.arquebisbattarragona.cat/noticies/index.php?arxiu=fitxa_noticies&idnoticia=13331&id=9&id_subfamilia=0&
http://www.arquebisbattarragona.cat/noticies/index.php?arxiu=fitxa_noticies&idnoticia=13331&id=9&id_subfamilia=0&
http://www.catalunyareligio.cat/users/eibanez
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Els fets són que més de dues-mil quatre-centes persones, entre bisbes, sacerdots, religiosos 
i laics, homes i dones, joves i ancians, varen ser perseguits, detinguts, en molts casos 
torturats, i assassinats a Catalunya. En alguns casos no s’han trobat encara els cossos. La 
majoria d’ells van ser afusellats en els dies i mesos posteriors a l’Alçament militar de 18 de 
juliol de 1936, que havia fracassat a Catalunya. Els únics eclesiàstics que es varen 
salvar són els que van amagar-se o van poder fugir del país. 

Pràcticament totes aquestes víctimes ho foren per l’única raó de ser membres de l’Església, 
o per amagar els perseguits o per oposar-se a la persecució, i  no pel fet (malgrat la 
circulació de falsos rumors) de tenir cap relació amb l’aixecament militar, doncs no la tenien. 
D'altra banda, entre les víctimes hi havia persones de molt diferents sensibilitats polítiques i 
eclesials. Cal dir que, en la seva gran majoria, van acceptar la mort amb gran serenitat i 
esperança cristiana, tot perdonant 
expressament als seus assassins. Això els 
fa models de fe per als cristians (d’aquí la 
beatificació) i testimonis de pau i 
reconciliació per a tota la societat. 

A les morts cal sumar-hi més de 4.000 
esglésies (20.000 a tota Espanya), 
incendiades, destruïdes o saquejades en 
poc temps, així com nombrosos arxius i 
biblioteques eclesiàstiques senceres, a 
més d’imatges, retaules, ornaments i peces 
d’art de tota mena destruïts, cremats, 
esquarterats, etc. 

Val a dir que la persecució no va ser fruit 
d’un grapat “d’incontrolats” que actuessin 
emotivament de forma espontània o en 
situacions caòtiques. Els executors, 
comitès i milícies d’ideologia marxista i 
especialment anarquista, formats o 
controlats per organitzacions com CNT, FAI 
o POUM, que havien pres el control de 
nombrosos territoris, actuaren de forma 
sistemàtica, organitzada i planificada en tot 
el país. Van desenvolupar un gran esforç 
d’investigació “policial” per localitzar les 
víctimes i van actuar seguint ordres i 
consignes, d’acord amb una estratègia de 
caràcter revolucionari que pretenia eliminar 
l’Església, la religió i qualsevol autoritat existent, a fi de crear un nou ordre social. 

En les seves operacions d’extermini d'eclesiàstics i altres grups considerats adversaris de la 
revolució, van actuar amb escassa oposició de la població i amb absoluta impunitat, davant 
la impotència, quan no tolerància, del Govern de la Generalitat, presidit per Lluís Companys, 
del qual van arribar a formar-ne part. El Govern solament en alguns casos va intervenir 
decisivament per salvar alguns dels detinguts, com en el cas del Cardenal Vidal i Barraquer, 
arquebisbe de Tarragona. 

Val la pena, doncs, aprofitar aquesta oportunitat per tractar de comprendre i extreure les 
lliçons pertinents d’aquest fets, en les seves múltiples dimensions. En particular, per als 
cristians és també una ocasió per tractar de comprendre els motius pels quals l’Església ha 
estat sovint objecte d’odi i persecució. Aquests motius tenen a veure, paradoxalment, 



9 
 

tant amb la fidelitat a la fe (que sempre ha tingut i tindrà un potencial per provocar odi sobre 
els creients -“us envio com anyells entre llops”-, com va provocar el mateix Jesús) com 
també amb les seves infidelitats a l’Evangeli i les seves temptacions de poder o domini 
secular. No hem d’oblidar que (encara que aquest fet no explica ni justificaria la persecució) 
bona part de l’Església espanyola, un cop desfermada la guerra, va donar suport al bàndol 
dels militars revoltats i va col•laborar amb el subsegüent règim polític autoritari, el qual també 
va violar massivament els drets humans (incloent els de sacerdots, religiosos i laics cristians 
repressaliats). És doncs també una gran ocasió per a l’Església per demanar expressament 
perdó per tot això. 

 
 
 

 
La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios Provincia de Aragón – San Rafael acaba de 
inaugurar la nueva capilla de los Beatos Mártires en la iglesia del Parc Sanitari de Sant 
Boi, donde se encuentra ubicada la Curia Provincial. La capilla es un homenaje a los 
Hermanos que fueron martirizados durante la guerra civil por seguir trabajando en la 
atención de los enfermos a pesar de la conflictividad bélica del momento.  

Este lunes ha quedado inaugurada la nueva capilla de los Beatos Mártires Hospitalarios en 
la iglesia del Parc Sanitari Sant Joan de Déu de Sant Boi de Llobregat, donde reposan los 
restos de 26 de los 95 Hermanos que fueron asesinados en los años 1936 y 1937, y que 
pertenecían a las comunidades de Valencia, Calafell, Barcelona y Sant Boi. Todos ellos 
fueron martirizados mientras prestaban su asistencia benéfica a los enfermos, a pesar de la 
precaria situación política y religiosa que se vivía en España en aquel período.  

La capilla está integrada por 26 arquetas de mármol donde descansan los restos de 17 
Hermanos beatificados el 25 de octubre de 1992 por el Papa Beato Juan Pablo II y de 9 
Hermanos beatificados este pasado domingo en Tarragona por el Papa Francisco. La nueva 

Nueva capilla de los Beatos Mártires de San Juan de Dios en Sant Boi 



10 
 

capilla también incorpora una escultura de terracota de 
Salvador Mañosa de 1995 y el cuadro de los 
fusilamientos de Calafell de José Luís Fuentetaja.  

Esta es la tercera vez que se rehabilita la capilla de los 
beatos. En esta ocasión se ha apostado por 26 arquetas 
individuales blancas con el nombre y lugar y fecha de 
nacimiento de cada uno de los religiosos para 
rememorar de forma individual el martirio al que fueron 
sometidos. Además, con el fin de divulgar la biografía de 
los Hermanos, se ha instalado una placa con el código 
QR que permite acceder a la web de los mártires: 
www.martireshospitalarios.tk .  

La bendición de la capilla remodelada tuvo lugar este 
lunes en el marco de la Eucaristía de acción de gracias 
por la Beatificación y fue a cargo del Obispo de la Orden, 
Monseñor José Luís Redrado, con la presencia del 
Hermano General, Jesú Etayo.  
La capilla se puede visitar todos los domingos a las 11 
coincidiendo con la Eucaristía dominical.  

 
 
 
 

15/10/2013 - Jesús Renau 
Aquest vespre ha mort el nostre estimat company Marc Vilarassau. Fa ja una mica de temps 
va escriure el que teniu a continuación. Gràcies, Marc 
  
LA PUERTA 
 
— ¿Qué hay ahí detrás? 
— ¿Es la primera vez que ves esa puerta? 
— “Hospital de día. Sala de Oncohematología.”...Pues sí. ¿Lleva tiempo ahí? 
— Mucho tiempo. 
— ¿Quién está ahí dentro? 
—Tendrás que pasar para comprobarlo. 
— ¿Pasar? Pero... 
—La suya es la número 7. ¡Adelante, acomódese que vengo en seguida a colocarle el 
gotero. 
—Buenos días... con permiso, es que voy al lavabo, sí, con la máquina enchufada y todo. 
Tranquilo, al final le coges el tranquillo. 
 
Me siento en la butaca azul que me ha sido asignada, la número 7. Me he traído un libro, el 
ordenador, una botella de agua de litro y medio. Tengo para rato. 
 
— ¿Desea auriculares para la televisión? Le ponemos el canal que desee, sólo tiene que 
pedirlo. 
 
 A mi izquierda, en la número 6, hay una chica joven, no más de 16 años, lleva un pañuelo 
en la cabeza, parece que ha vomitado, hoy no le pueden poner la quimio, llora. Se llama 
Estefanía. ¡Dios mío! 
 

La puerta. Comiat a Marc Vilarassau 
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—Hola, cariño, hoy el cóctel me lo sirves frío y bien sacudío. 
 
En la número 2 se acaba de sentar una mujer mayor, tiene la mitad del rostro paralizado. 
Hace broma y ríe mientras le colocan el gotero. 
 
— ¡A dónde he venido a parar! ¡No se puede estar más escacharrá! 
 
Voy descubriendo lo que hay 
detrás de esa puerta 
misteriosa que el Señor me 
ha invitado a traspasar. Aquí 
no se hace nada. Aquí se 
espera, en silencio, como en 
una ignota capilla con el 
Santísimo expuesto. 
 
— ¿Vas entendiendo? 
— ¿Por qué ahora? 
— ¿Por qué no hasta ahora? 
— ¿Por qué yo? 
— ¿Por qué no tú? 
—Es que acabo de cumplir 
43 años. 
—Ya, y Estefanía 16. 
—Tienes razón. ¿Por qué 
hasta ahora tantos otros y no yo? 
— ¿Por qué tantos? ... ¿Por qué tanto? 
— ¿Por qué hasta ahora tú en la cruz? 
—Acércate, vamos. 
—No puedo acercarme a la cruz. 
—Puedes, soy yo quien te acerca. 
— ¿Puedo apoyar mi rostro en tu costado? 
— ¡Claro! 
— ¡Cuánto tiempo hablando de ti! ¡Cuántas cosas han pasado desde aquella contemplación 
ante la cruz en el retiro del Colegio cuando tenía 15 años! También entonces apoyé mi rostro 
en tu costado. 
—Pero ahora es diferente, ¿verdad? 
—Entonces me pregunté: Después de lo que has hecho por mí, ¿qué puedo hacer yo por ti? 
—Y ahora, ¿qué te preguntas? 
—Después de lo que has padecido por mí, ¿qué puedo yo padecer por ti? 
—Padece esta parte de mi cuerpo que tanto amo. 
— ¿Cómo? 
—Que no se sienta solo, que no le falte ánimo ni el apoyo de mi costado. 
—Y como jesuita, ¿qué hago? 
—Lo mismo. 
— ¿Lo mismo? 
—Haz caso de Ignacio, ofrece tu enfermedad igual que ofreciste tu salud. No olvides que la 
Compañía de Jesús nació también, como toda la Iglesia, de mi costado. 
 
MARC VILARASSAU, sj 
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(Jordi Llisterri –CR– 10/10/2013) 

Un retrobament familiar de centenars de persones de diferents cultures, llengües i creences 
que tenien alguna cosa a agrair a Teresa Losada. És el que va ser l’acte d’homenatge a la 
religiosa franciscana que es va fer aquest dimecres al vespre a la Basílica de Santa Maria 
del Mar de Barcelona organitzat per la Fundació Bayt al-Thaqafa. Poques setmanes després 
de la seva mort, Losada va reunir de nou la seva família extensa. 

L’acte va ser una successió de fragments del vídeos on parlava Teresa Losada, música en 
directe i la lectura de diversos textos que recollien el seu pensament. Tot en un ambient 
acollidor entre plantes de menta que adornaven els bancs, i amb l’agraïment final als 
assistents que van rebre una bosseta amb dàtils com a signe tradicional d’esperança en el 
món islàmic. 

“Tot funciona, però la trobem molt a faltar”, aquest va ser el sentiment amb què va presentar 
l’acte Rosa Bada, l’actual directora de Bayt al-Thaqafa. Va demanar que fos un moment per 

als records personals de 
cadascú amb Losada, de 
recordar totes les vegades 
que havia estat al costat 
dels altres, de l’experiència 
compartida de molts 
assistents de “quan la 
Teresa ens venia a veure 
a casa...”. Bada ho va 
presentar com un moment 
per fer-se “més conscients 
que mai de tot el que ens 
va donar i del món que ens 
va obrir”. 

Més de trenta intervencions breus de persones que l’havien conegut. A través de diverses 
cites van anar descrivint la crida a l’entesa i acollida entre persones i cultures, la convivència 
religiosa o a la lluita contra la injustícia que defensava Losada. També, per la compresió d’un 
Déu únic que sobretot estima a les persones. 

Els textos van ser llegits en diverses llengües per persones de diferents orígens: per amics 
que Losada tenia en diverses institucions –com l’alcalde de Sant Vicenç dels Horts, Oriol 
Junqueras–; religiosos amb qui estava més vinculada com els germans de Sant Joan de 
Déu; la germana bessona de Losada, que també és Missionera Franciscana; i nens i joves 
de les famílies que havia acollit i acompanyat des de Bayt-al-Thaqafa. De fet, bona part dels 
assistents eren nens i joves de famílies d’immigrants que es van fer presents de la mateixa 
manera que ho van fer al funeral del 27 d’agost. 

Entre els textos, no va faltar una referència al drama de Lampedusa que tan hauria 
impressionat a Losada. Es va recordar amb una frase seva: “La història ens jutjarà”. 
El cardenal Lluís Martinez Sistach –que va estar molt pendent d’acompanyar Losada 
durant tota la seva malaltia– va adreçar unes paraules inicials als assistents. Va remarcar la 
importància de totes les iniciatives que aprofundeixen la relació amb els immigrants i entre 
cristians i musulmans. I va posar Losada com exemple de persona que “com que estimava 
Déu, estimava a totes les persones”. 

L’acte el va obrir el rector de la parròquia, Salvador Pié, va recordar que els locals 
parroquials de Santa Maria del Mar van ser el primer lloc on a mitjans del anys 70 Losada va 

“Quan la Teresa Losada ens venia a veure a casa...” 

http://www.bayt-al-thaqafa.org/ca/index.html
http://www.catalunyareligio.cat/articles/45158
http://www.bayt-al-thaqafa.org/ca/
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iniciar la tasca d’acollida de Bayt al-Thaqafa. El mateixos locals que van acollir durant 
aquells anys el primer espai de pregària per a musulmans que es va obrir a tot l’Estat. 

La presència de nou de Teresa Losada en aquest espai va arribar a través d’una gran 
pantalla instal·lada al centre de la Basílica. Les fotos i l’entrevista a CatalunyaReligió on 
relata la seva vida van recordar perquè Losada veia la mort sense cap por. 

 
 
 

Us fem arribar la propera activitat 
del SAF. Servei d'Arxius de la 
Federació Catalana de Monges 
Benedictines per si és del vostre interès.  
 

Vols conèixer la Guerra de Successió 
des dels ulls d'una dona? 
En motiu dels actes de celebració del 
Tricentenari de 1714, el SAF organitza un 
itinerari històric cada darrer dissabte de 
mes (a partir del 26 d'octubre) pels barris 
de Sant Pere i la Ribera de Barcelona. 

Una manera diferent d'apropar-se a la Barcelona del segle XVIII i als fets històrics de la 
Guerra de Successió, des de les vivències de les dues comunitats de monges benedictines 
de la ciutat: Sant Pere de les Puel·les i Santa Clara de Barcelona. Dos monestirs situats a 
primera línia de foc, darrera mateix de les muralles, que participaren dels fets i de les seves 
conseqüències. 
 
Trobareu tota la informació al fulletó adjunt o a la web http://www.federaciobenedictines.cat/. 
Per més informació o reserves envieu un correu a saf.mbc@gmail.com. 
 
 

 

 
CARTA DE ALEPO Nº 14 (10 DE OCTUBRE DE 2013)  

El “statu-quo” reina en Alepo desde hace varias semanas, ligado a la decisión de suspender 
los ataques aéreos que nos debían infligir para “castigar” al régimen por haber utilizado 
armas químicas. ¡Querer “castigar” al régimen matando jóvenes reclutas (que se encuentran 
en los lugares tomados como objetivo) o civiles (por esas llamadas bombas inteligentes que 
a menudo no dan en el blanco como hemos visto en otras partes) y bombardeando 
infraestructuras en gran parte destruida tras dos 
años y medio de guerra! ¡Qué tontería! Los 
alepinos lo ven como una comedia grotesca y, 
en otras circunstancias, les habría hecho reír. 
Como si la crisis siria hubiera empezado con las 
armas químicas y fuera a acabar con la 
destrucción de las mismas. Afortunadamente el 
acuerdo, que ha permitido guardar las 
apariencias a los belicistas occidentales, parece 
ser el inicio de un proceso de paz negociado. 
Por tanto, desde que se hizo el acuerdo, no hay 
apenas acciones militares en la ciudad, salvo el 
ruido continuo pero lejano de los cañones, por 

Vols conèixer la Guerra de Successió des dels ulls d'una dona? 

Els maristes blaus: « Carta d’Alep, nº 14 » 

http://www.catalunyareligio.cat/articles/19658
http://www.federaciobenedictines.cat/wordpress/taller-el-cant-gregoria-als-arxius-benedictins-femenins/
mailto:saf.mbc@gmail.com
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un lado, y las batallas en el campo entre las bandas armadas rebeldes, en las que el grupo 
islamista más extremistas se va imponiendo y ejecutando a los dirigentes del Ejército Libre 
de Siria.  

La vida diaria en Alepo es menos difícil que antes. Continúa el racionamiento de agua, 
electricidad y pan, pero parece que los alepinos se han habituado a ello y han organizado su 
vida de modo consecuente. Los desplazados que se habían refugiado en escuelas han sido 
evacuados y las escuelas han podido abrir. El bloqueo, que dura ya tres meses, se hace 
menos penoso gracias a un nuevo oficio: el “maabarji” = el que atraviesa el “maabar” o lugar 
de paso entre las dos zonas. Los rebeldes, que han impuesto el bloqueo, dejan pasar a los 
peatones (miles cada día, en los dos sentidos); les permiten llevar bolsas pequeñas de 
plástico, tantas como puedan cargar con sus manos (se prohíbe la entrada de mercancías 
en camión). Entonces cada persona entra con una bolsa de un kilo de tomates, otra con 
pepinos, una tercera de uvas, etc. Una vez en Alepo el “maabarji” da las bolsas a un socio y 
vuelve a atravesar para venir con otras bolsas. Como kilo a kilo se puede llegar a decenas 
de kilos, todas las aceras de Alepo están invadidas por los mostradores de comerciantes 
que se abastecen con los “maabarjis”, los cuales venden sus productos a precios 
exorbitantes, visto el número de intermediarios y el “bakchich” que hay que pagar a los que 
vigilan los puntos de paso. El avituallamiento se ha vuelto un negocio muy lucrativo para las 
bandas armadas. Más de dos millones de alepinos, muy empobrecidos ya por la guerra, 
pagan los productos cinco veces más caros que el mismo producto comprado en el otro lado 
del “maabar”. La mayoría de los habitantes van a pie. La circulación de vehículos es muy 
difícil pues las aceras están invadidas por los comerciantes, la calzada está llena de 
peatones y los coches van haciendo slalom entre ellos.  

Sigue estando prohibido pasar gasolina, gasoil y harina. ¡¡Yo he podido llenar el depósito del 
generador con 1000 litros de gasoil que el “maabarji” ha pasado, poco a poco, en 100 bolsas 
transparentes de 10 litros cada una, haciéndolo pasar como vinagre!! Hemos estado sin 

teléfono durante tres semanas, estamos 
sin internet desde hace seis semanas y el 
bloqueo de personas está en vigor desde 
hace 45 días: nadie puede entrar o salir 
de Alepo sin jugarse la vida. Se nos ha 
prometido una mejoría con la apertura de 
una ruta nueva que pasará al lado de las 
zonas controladas por los rebeldes y 
permitirá viajar a los alepinos.  

Nuestras actividades con los Maristas 
Azules y la Oreja de Dios siguen muy 
bien. A inicios de septiembre decidimos 
alojar en la ciudad a las familias 
desplazadas de Djabal al Sayde, que 
estaban refugiadas en nuestra casa al 

huir de su barrio, invadido el viernes santo por los rebeldes. Lo hacemos por dos razones: 
estimamos que para estas personas ya es hora de vivir en familia, pues se alojaban en 
nuestra casa, desde hace cinco meses, en dormitorios separados; y, además, al estar la 
casa de los maristas lejos de los colegios de los niños, pensamos que con la vuelta al 
colegio es preferible que vivan cerca de las escuelas, pues ya no existe el transporte 
escolar. Les hemos pagado el alquiler (por seis meses) de pequeños apartamentos 
amueblados (rudimentariamente) que ellos han encontrado.  

A partir del 1º de octubre hemos organizado nuestra acción y nuestras actividades en torno a 
dos ejes:  
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Las actividades de ayuda 

Proseguimos el programa de ayuda a los desplazados de Djabal al Sayde. El 14º “Cesto de 
la Montaña” (Sallet al Djabal =cesto de alimentos mensual) se ha distribuido a las 300 
familias el viernes 4 de octubre. Se ha previsto una distribución de vestidos de invierno a 
finales de octubre (los desplazados habían abandonado a últimos de marzo sus viviendas, 
llevando con ellos solo las ropas de primavera que tenían puestas). A primeros de 
noviembre les daremos calzado y bombonas de gas (indispensables para cocinar). Hemos 
regalado el material escolar y los libros de texto a los niños. No nos olvidemos de nuestros 
protegidos del barrio Midane que reciben también un cesto de comida mensual. Distribuimos 
diariamente a mediodía una comida caliente a 250 personas necesitadas. Y continuamos 
nuestro proyecto de “Heridos de Guerra” para curar gratuitamente a civiles alcanzados por 
acciones de guerra y que no tienen medios propios para seguir el tratamiento.  

Las actividades pedagógicas  

Actualmente nuestros locales vuelven a estar disponibles, con la salida de los desplazados, 
y para volver a la principal misión de los Maristas que es la educación de los niños, 
especialmente los más desfavorecidos, hemos desarrollado nuestras actividades 
pedagógicas intentando responder a las inmensas necesidades originadas por la guerra. El 
proyecto “Aprender a Crecer” se ha ampliado y tiene ahora un hermano gemelo. Con él nos 
ocupamos de niños en edad preescolar, de 3 a 6 años, para temas de educación, instrucción 
y salud. El proyecto inicial continua todas las 
tardes de tres a siete, con 55 niños de familias 
pobres o desplazadas. El nuevo proyecto se lleva 
a cabo por las mañanas, de nueve a doce y 
mediación 100 niños de las familias de los 
desplazados de las escuelas. En paralelo, por la 
mañana, va a comenzar un nuevo proyecto, 
“Quiero aprender”, para 50 niños desplazados en 
edad escolar de 7 a 13 años que no van a la 
escuela, para enseñarles al menos a leer, escribir 
y contar. El programa “Tawasol” sigue 4 mañanas 
por semana y su objetivo es dar cursos de inglés, 
de informática, de pedagogía y de trabajos 
manuales a las madres de 20 a 35 años, para permitirles, además de evolucionar, poder 
ayudar a los niños en sus tareas. El inglés y el ordenador están ahora en el programa 
escolar desde el primer año. Finalmente, el proyecto “Skills School” para los/las 
adolescentes continúa varias tardes por semana, con más de 50 participantes.  

Quisiera subrayar que todos nuestros proyectos están destinados a familias desfavorecidas 
y/o desplazadas y son completamente gratuitos.  

Tenemos algunos otros proyectos que nos gustaría realizar, pero nos faltan recursos 
humanos a pesar de los 42 voluntarios, los seis empleados (chofer, responsables de 
compras…) y los nueve miembros del nuestro equipo (tres hermanos maristas, 6 laicos: 4 
mujeres y dos hombres).  

Esta es la situación. Estamos más optimistas que hace dos meses pero tenemos prisa por 
ver el fin de la guerra. Con los maristas del mundo entero nuestro lema para este año es 
Siembra la esperanza. Para concluir, queremos dar las gracias a todos los amigos que nos 
sostienen con su amistad, sus mensajes, sus oraciones y sus donativos.  

En nombre de los Maristas Azules  

Nabil Antaki - Alepo, 10 de octubre de 2013 
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Victor Codina - 11 octubre 2013. Els que hem viscut durant els dos últims pontificats un dur 
“hivern eclesial”, en expressió de Karl Rahner, ens preguntem si amb el Papa Francesc està 
començant una nova època en l’Església. 
Des del començament del seu pontificat, el nou bisbe de Roma, Francesc, ha anat donant 
signes de canvi, des de gestos simbòlics fins a formulacions molt gràfiques: Església pobra i 
dels pobres, fer olor d’ovella, sortir al carrer, anar a les fronteres existencials… Les seves 
paraules a Lampedusa sobre la nostra insensibilitat davant del sofriment aliè, a Rio exhortant 
els joves a ser valents i crítics, les seves entrevistes al jesuïta P. Antonio Spadaro, de la 

Civilttà Cattolica i al periodista del diari 
La República de Roma, Scalfari, han 
obert nous horitzons eclesials i 
dissenyen un nou programa pastoral. 

El Papa Bergloglio es confessa 
pecador, cridat misericordiosament per 
Déu per a una missió eclesial, reconeix 
que en la seva època de superior dela 
Companyia de Jesús a Argentina va ser 
autoritari i brusc, encara que mai de 
dretes. Es proclama creient, no en un 
Déu catòlic sinó en Jesucrist i el Pare 
creador. Confessa que en algun 
moment de la seva vida ha estat tocat 
per la gràcia, dedica temps llarg a 

l’oració, adora la mística, ja que sense mística la religió es converteix en filosofia. Els seus 
sants preferits són Pau, Benet, Agustí, Ignasi i sobretot Francesc, profeta, poeta, místic, 
amant dels pobres i de la natura. 

Segons ell, l’Església que és Poble de Déu i comunitat, ha de ser avui sobretot com un 
hospital de campanya, disposada a guarir i curar emergències. El preocupa enormement 
l’atur juvenil i l’abandonament dels ancians. L’Església no ha de centrar-se obsessivament 
en temes morals com avortament, anticonceptius i matrimoni homosexual, sinó que sobretot 
ha d’anunciar la bona nova de la salvació en Jesucrist, seguir l’impuls irreversible del Vaticà 
II, sense caure en una ideologia restauracionista; una Església dialogant amb la cultura 
moderna, amb les altres esglésies i religions, fraterna i sinodal, que camini unida enmig de 
les diferències, que no jutgi les persones a les que Déu respecta tal com són; una Església 
no proselitista, sinó llevat i signe d’amor als altres. 

No tem una Església que sigui minoritària, sempre que sigui llavor i força evangèlica. Desitja 
una Església descentralitzada, en discerniment, que escolti el poble i sobretot els 
pobres. Que ajudi que cadascú busqui el Bé en la seva consciència i combati el Mal, es 
deixi il·luminar per la llum transcendent que brilla en cadascun de nosaltres. 

Els ministres de l’Església, que siguin pastors, no clergues de despatx, ni de laboratori, que 
no caiguin en el temporalisme, ni en el clericalisme que no és cristià, que obrin camins nous, 
que no facin de la confessió una tortura sinó un instrument de misericòrdia, que siguin 
acollidors dels que estan en situacions irregulars, que no siguin narcisistes. Francesc critica 
els narcisistes que se senten afalagats pels cortesans: la cort és la lepra del papat; la cúria 
vaticana és vaticanocèntrica i tendeix a traslladar aquesta visió al món. 

Es respira ara en l’Església un aire nou, amb olor d’evangeli. Hi ha brots d’una primavera 
eclesial com en temps del bon papa Joan. Hi ha pautes vàlides també per a la societat. Tant 
de bo que aquests fruits primerencs no es facin malbé. 

Fi de l’hivern eclesial? 

http://blog.cristianismeijusticia.net/?p=9960&lang=ca
http://www.cristianismeijusticia.net/sites/www.cristianismeijusticia.net/files/PDF/eict46.pdf
http://blog.cristianismeijusticia.net/?p=9947&lang=ca
http://blog.cristianismeijusticia.net/?p=9857&lang=es
http://blog.cristianismeijusticia.net/?p=9857&lang=es
http://blog.cristianismeijusticia.net/?p=8783&lang=ca
http://blog.cristianismeijusticia.net/?p=8970&lang=ca
http://blog.cristianismeijusticia.net/?p=8970&lang=ca
http://blog.cristianismeijusticia.net/?p=7740&lang=ca
http://blog.cristianismeijusticia.net/?p=6725&lang=ca
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En la inauguració del curs de Formació inicial CEVRE 2013-2014 
 

Llorenç Puig, jesuïta, parla sobre si 
té sentit avui "gastar la vida" 

 
Llorenç Puig imparteix la lliçó inaugural del 
curs de formació sistemàtica del CEVRE 
(Centre de Vida Religiosa i Espiritualitat), 
dependent de l’URC.  
 

Nascut a Barcelona fa 47 anys, és doctor en 
ciències Físiques i llicenciat en Teologia. La 
seva vocació respon a aquesta declaració de 
Jesús: “sóc jo qui us he escollit, perquè aneu 
per tot arreu i doneu fruit, un fruit que 
perdura”. Actualment, és director del centre 
d'estudis Cristianisme i Justícia, coordina els 
Universitaris Loiola, i té l'Àfrica i el Txad ben 
al cor.  
 

Acaba de fer els darrers vots com a jesuïta el passat 9 de setembre. 
 

El tema de la seva intervenció: "gastar la vida... pot tenir sentit?". 
 

Lluís Espinal té un poema que es diu "gastar la vida", i ens basarem en una lectura d'aquest 
poema per veure què vol dir i què no vol dir 'gastar la vida' en bé dels altres tot responent a 
una crida ben íntima del Senyor. Una crida suau però que ens porta a anar més enllà d'on 
segurament els nostres càlculs ens haurien dit. 
Volem pregar i reflexionar sobre el sentit de 'gastar la vida' enmig d'un món que parla més 
aviat d'assegurar, de retenir, d'interessos...  
 

La inauguració s’obre, a més, als mestres de noviciat i responsables de la formació inicial, 
així com a altres persones interessades. 

 

Ordre de l’acte 

1. Pregària 
 

2. Salutació i benvinguda 
P. Màxim Muñoz, claretià, president de l’URC 

   

3. Relació d’institucions participants 
G. Lluís Serra, marista, secretari general de l’URC 

   

4. Lliçó inaugural: 
"Gastar la vida? Com? Per què?". P. Llorenç Puig, jesuïta 

  

5. Inauguració oficial 
  

Refrigeri compartit 

Data  21 d’octubre de 2013, dilluns 

Lloc Locals de la Parròquia de Santa Anna 

Adreça Rivadeneyra, 3 - Barcelona 

Hora 5 a 6 de la tarda 

Tema "Gastar la vida? Com? Per què?" 

 

  

Nota.- Les persones 
interessades a assistir a la 
inauguració i que no pertanyin 
a l’àmbit de la Formació inicial 
cal ho comuniquin a la 
secretaria de l’URC, 
exclusivament a través del 
correu electrònic: 
sec.urc@confer.es 
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ASSEMBLEA GENERAL ● URC 
Unió de Religiosos de Catalunya 
Pl. d’Urquinaona, 11, 2n 2a (08010 Barcelona)  Tel. 93 302 43 67 sec.general@urc.cat - urc.info@gmail.com 

 
 

Reunió 69 

Data 23 d’octubre de 2013, dimecres 

Hora De 2/4 de 10 del matí fins com a màxim a les 3 de la tarda, i dinar. 

Lloc Seminari Conciliar de Barcelona, carrer Diputació, 231 - Barcelona 

Convocats Superiores i superiors generals, superiores i superiors provincials, abadesses i priores, delegades i 
delegats, delegada i delegats episcopals de Vida Consagrada, persones convidades 

Ordre del dia 9.30 
9.45 

10.40 
 
 

11.00 
 

12.00 
12.30 

 
13.15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15.00 

Acollida i lliurament del material – Vestíbul de l’accés principal 
Eucaristia presidida per Mons. Romà Casanova, Bisbe de Vic – Capella central 
Assemblea general – Sala Sant Josep 
1. Obertura de l’assemblea. P. Màxim Muñoz, president 
2. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la darrera Assemblea 
3. Tema de reflexió, estudi i debat: Comunitat, S.A.? 
Ponència de la Gna. Cristina Martínez, consellera general de les teresianes (stj) 
Descans 
Diàleg en grups 
Col·loqui  
4. Elecció d’una vocal de la Junta Directiva 
5. Línies mestres i calendari del curs 2013-2014 
6. Presentació i aprovació, si escau, del pressupost 2014 
Pausa breu 
7.        Comunicacions: 

●  Entitats Social d’Església. Estudi sobre “L’acció social des de les entitats 
d’Església. El seu paper en la cohesió social a Catalunya”  
●  Fundació Vidal i Barraquer. Celebració del 50a anys de la seva creació. 
Presentació del Postgrau d'Acompanyament Espiritual i el Màster d'Espiritualitat 
Transcultural 
● Presentació del document “Iglesia particular y vida consagrada. Cauces 
operativos para facilitar las relaciones mutuas entre los obispos y la vida 
consagrada de la Iglesia en España”, aprovat per la Conferència Episcopal 
Espanyola 

8. Informacions diverses 
9. Torn obert de paraula 
10. Cloenda de l’assemblea  
Dinar de germanor (l’hora pot avançar-se en funció del ritme de l’Assemblea general) 

 

 
Lluís Serra i Llansana 

Secretari general 

 

 69 

69 Assemblea General de l’URC 
Convocatòria 

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.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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Si ets responsable, delegat/da o assistent/a 
de Pastoral Juvenil i Vocacional de la teva 
província religiosa a Catalunya aquesta 
trobada és per a tu: 
 
Dia: dissabte 14 desembre 
Lloc: Escola Vedruna-Àngels.  Pça Àngels 3 
(Davant MACBA) 
Metro Catalunya o Universitat 
Horari 9.30—13.30 
 
Què hi farem? 
 
9.30. Pregària i benvinguda 
10.00. Xerrada col·loqui amb el professor 
Jordi Collet, 
 sociòleg de la Univ. de Vic 
  -Com proposar la fe als joves? 
11.30 Cafè-descans 
12.00  Sumar per avançar:  Junts podem fer alguna cosa? 
13.30  Fi de la jornada 
 

Per inscriure’t envieu un mail a pjv.urc@gmail.com 
 

Vocalia de Pastoral Juvenil i Vocacional.   URC 
 
 
 
 
 
Des de fa anys diverses entitats d’església amb forta vocació d’acció social, venim 
compartint  les nostres experiències, inquietuds i anhels. Enguany hem estat reflexionant 
sobre la importància de viure el nostre compromís amb fondària espiritual, conscients que 
això reverteix en benefici de les persones ateses a les nostres entitats. En aquesta jornada 
volem compartir i concretar el que hem 
estat treballant al respecte al llarg del 
curs. 
LLOC DE LA TROBADA 
Parròquia Mare de Déu de Bellvitge 
c/ Ermita 65-67. Hospitalet de 
Llobregat (davant del Centre d’Estudis 
Joan XXIII) 
COM ARRIBAR: Metro L-I (vermella) 
Parada: Bellvitge 
 
INSCRIPCIÓ Preu: 5 euros 
PER INSCRIURE`S: Enviant un correu electrònic a cmarcet@jesuites.net amb aquestes 
dades: Nom i cognom, Correu electrònic, Entitat a la que pertanyo, Nom del taller en que 
voldria participar 
DATA LÍMIT D’INSCRIPCIÓ: 18 d’octubre 

Trobada de responsables de Pastoral Juvenil i Vocacional 

Entitats Socials d’Església ● Jornada 2013, 26 d’octubre 
VIURE L’ACCIÓ SOCIAL AMB ESPERIT 
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PROGRAMA i HORARI 
9:30h  Arribada. Acollida 
10h Pregària (preparada per la Fundació “La Vinya”) 
10:30h Presentació del treball realitzat aquest curs 
 Presentació de la jornada i dels tallers 
11h Tallers (a escollir-ne un per participar-hi) 

Taller-1: “¿Què és allò que configura a les nostres entitats com a “entitats 
cristianes?” 

Taller-2: “Fer-nos propers als més pobres: ¿una qüestió de caritat o de 
justícia?” 

Taller-3: “Rutes pràctiques per viure l’espiritualitat al cor de l’acció social” 
12h  Descans. Café. 
12:30h Posada en comú del treball dels tallers 
13h Breu presentació del treball-estudi: “Les accions socials d’església a la nostra 

societat” 
13:30h Comiat 
 
ORGANITZA: Xarxa d’Entitats Socials d’Església 
INFORMACIÓ: cmarcet@jesuites.net 
 
 

 

fecc informa 14.10.2013 núm. 485 

El camí de la LOMCE  

El projecte de la LOMCE va cremant etapes, però no guanyant consens. El passat dijous 
es va aprovar el text en el Congrés dels Diputats, amb 182 vots favorables (només els del 

PP), 2 abstencions (UPN i FA) i 137 vots en 
contra (la resta de grups parlamentaris).  

El projecte votat contenia 52 esmenes (en 
general, molt menors i, en alguns casos, meres 
correccions d’errades). De les 52, 42 foren 
presentades pel propi PP. Per contra, se’n van 
rebutjar fins a 717 de presentades per la 
resta de grups parlamentaris. Aquestes dades 
reflecteixen amb claredat la manca de 
consens.  

A mitjan novembre, el text s’ha de sotmetre a 
votació en el ple del Senat, però no deixa de ser 
un tràmit, ja que, si la cambra hi volgués 
introduir alguna esmena, s’hauria d’acceptar 
també en el Congrés.  

Si aquests terminis es compleixen, la llei podria entrar en vigor a temps per iniciar part 
de la seva aplicació el proper curs, d’acord amb el calendari que vàrem presentar a les 
assemblees de juny.  

El desenvolupament i aplicació de la LOMCE necessita en els aspectes més importants, 
però, el desplegament de les comunitats autònomes, que són les administracions educatives 
de referència per a les escoles. A tenor de les declaracions de la Consellera d’Ensenyament, 

LOMCE, vaga, campanya “pel consens i l’estabilitat” 

mailto:cmarcet@jesuites.net


22 
 

la Generalitat mirarà d’evitar o endarrerir-ne l’aplicació mitjançat els recursos judicials i, 
fins i tot, aturant el desplegament normatiu necessari per posar-la en marxa.  

La vaga del dia 24 suma adhesions  

La setmana passada us avançàvem la convocatòria de vaga general a l’ensenyament el 
24 d’octubre, que incloïa l’escola concertada.  

El motiu principal i comú d’aquesta vaga és demanar la retirada de la LOMCE, tot i que 
malauradament hi ha sindicats que hi afegeixen reivindicacions particulars que poden 
enterbolir la unitat de l’acció.  

Els sindicats majoritaris a les escoles concertades 
també s’han anat pronunciant aquests dies, bo i 
coincidint amb la convocatòria de l’aturada de les 
classes del proper dia 24.  

Pel que fa a Catalunya, la Federació d'Ensenyament 
de la USOC convoca vaga contra les mesures que 
incorpora la LOMCE i contra les retallades de les 
retribucions i dels serveis educatius que afecten 
tant als centres públics com als centres 
concertats.  

Aquest dimarts, la Junta Directiva de l’Associació de 
Titulars de les Escoles Cristianes (l’APSEC) 
estudiarà la convocatòria i si cal pronunciar-s’hi.  

La campanya “pel consens i l’estabilitat” de la 
CCAPAC: adheriu-vos-hi, falten pocs dies!  

Els pares i mares de les escoles cristianes de Catalunya, aplegats en la confederació 
d’AMPAs (CCAPAC), mantenen oberta la campanya per fer arribar la seva veu com a 
primers responsables de l’educació dels nois i noies: exigim consens i estabilitat!  

Tot i que el camí de la LOMCE no és el del consens i que aviat serà ja una llei promulgada, 
la CCAPAC mantindrà la seva campanya fins que la citada llei es publiqui com a tal al BOE.  

Insistim que val la pena de donar tot el suport a aquesta iniciativa dels pares i mares, 
que es plasma en l’adhesió al manifest que han elaborat i del qual ja us hem informat i que 
avui recordem en aquesta circular.  

L’adhesió al manifest la pot fer qualsevol òrgan col·legiat de l’AMPA (la junta i/o 
l’assemblea) o de l’escola (equip directiu, consell escolar, claustre, comitè d’empresa...)  

Ni que sigui de manera testimonial, pensem que convé fer aquest gest ben senzill i fàcil 
d’adhesió i recolzar així la veu de pares i mares. 

 
 

 
 

Video de la intervenció de José Antonio Pagola titulada: «Cinc paraules de 
Jesús per a una societat ferida, indignada i en lluita», en l’acta d'inauguració 
del curs 2013-14 de Cristianisme i Justícia el passat dilluns 14 d’octubre de 
2013. 
 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=4uzFjlSCHXE 

 

 

«Cinc paraules de Jesús per a una societat ferida, indignada i en lluita» 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=4uzFjlSCHXE
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Servei de Documentació  
Unió de Religiosos de Catalunya ● Centre de Vida Religiosa i Espiritualitat 

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

 

Autor Oficina d’informació – Beatificació – Conferència Episcopal 
Espanyola 

26 

Títol 1. Homilía en las solemnes vísperas del sábado 12 de octubre. 
Mons. Jaume Pujol 

2. Los mártires, testigos de fe y de perdón. Mons. Lluís Martínez 
Sistach 

3. Homilía de la Misa de Beatificación del año de la Fe. Mons. 
Angelo Amato 

4. Palabras de agradecimiento del señor cardenal Presidente de 
la Conferencia Episcopal Española al terminar el acto de la 
Beatificación del Año de la fe 

5. Valoración de las beatificaciones. Mons. Jaume Pujol y Mons. 
Juan Antonio Martínez Camino 

Data 12 i 13 d’octubre 2013 

Font Comunicación (Beatificaciones 2013) 

Publicat 17 d’octubre de 2013 

Aquest document s’inclou en la mateixa tramesa de l’Horeb. 
 

 

 
  

ENTITATS 
SOCIALS 

D’ESGLÉSIA  
 

Quaderns nº 6 - “La Revolució de la tovallola”  
Aquest document s’inclou en la mateixa tramesa de l’Horeb. 
 
 
 

  OCTUBRE | 2013 

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 

Agenda URC 2013-2014 

Servei de Documentació: “Beatificacions Tarragona 2013” 

 

La Revolució de la tovallola  

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
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26 ds Entitats Socials d'Església - Jornada 

28 dl CEVRE - Formació inicial T1  

30 dx RAP - Salesians de Sarrià 

 

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 

 
 

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