
  
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Barcelona, 9 d’octubre de 2014                                                                       ANY VII. núm.      

Barcelona, 19 de juny de 2014                                                                    ANY VII. núm.      

Evangelitzem pregant… com monges, com monjos, com el Papa 

La vida religiosa: una crida a viure en la perifèria 

El virus de l’Ebola ha posat en 
evidència la presència callada i 
discreta de religiosos i religioses en 
situacions de risc. 
 
Agraïm a Déu el coratge de tantes 
religioses i religiosos que treballen a 
les perifèries geogràfiques, culturals i 
socials i que corren riscos tan 
importants.  La seva fidelitat ens 
esperona a viure amb generositat la 
nostra vocació religiosa. Que Déu ens 
ompli dels dons del seu Esperit per fer 
del seguiment de Jesucrist la nostra 
norma suprema 
 

 
 

Ha començat el Sínode Extraordinari 
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7 de Octubre de 2014 
El logo para el año de la vida consagrada –obra de la pintora Carmela Boccasile, que 
comparte su trabajo artístico con el esposo Lillo Dellino y con el hijo Dario– expresa en 
símbolos los valores fundamentales de la consagración religiosa. En ella se reconoce la 
«obra incesante del Espíritu Santo, que a lo largo de los siglos difunde las riquezas de la 
práctica de los consejos evangélicos a través de múltiples carismas, y que también por esta 
vía hace presente de modo perenne en la Iglesia y en el mundo, en el tiempo y en el 
espacio, el misterio de Cristo» (Vita consecrata, 5). 

En el signo gráfico que delinea la paloma se intuye en árabe «paz»: un llamado a la 
vocación de la vida consagrada a ser ejemplo de reconciliación universal en Cristo. 
Las aguas, formadas por teselas de mosaico, indican la complejidad y la armonía de los 
elementos humanos y cósmicos que el Espíritu hace «brotar» según los misteriosos 
designios de Dios (cf. Romanos 8, 26-27) para que converjan en el encuentro acogedor y 
fecundo que lleva a 
una nueva creación. La 
paloma vuela sobre las 
aguas del diluvio entre 
las olas de la historia 
(cf. Génesis 8, 8-14). 
Los consagrados y 
consagradas en el 
signo del Evangelio 
peregrinos desde 
siempre viven entre los 
pueblos su diversidad 
carismática y diaconal 
como «buenos 
administradores de la 
multiforme gracia de 
Dios» (1 Pedro 4, 10); marcados por la Cruz de Cristo hasta el martirio, viven la historia con 
la sabiduría del Evangelio, Iglesia que abraza y sana todo lo humano en Cristo. 

 

El logo de l’Any de la Vida Consagrada 
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SANTA MISA DE APERTURA  

DEL SÍNODO EXTRAORDINARIO SOBRE LA FAMILIA 

HOMILÍA DEL SANTO PADRE FRANCISCO 

Basílica Vaticana, domingo 5 de octubre de 2014 

El profeta Isaías y el Evangelio de hoy usan la imagen de la viña del Señor. La viña del 

Señor es su «sueño», el proyecto que él cultiva con todo su amor, como un campesino cuida 

su viña. La vid es una planta que requiere muchos cuidados. 

El «sueño» de Dios es su pueblo: Él lo ha plantado y lo cultiva con amor paciente y fiel, para 
que se convierta en un pueblo santo, un pueblo que dé muchos frutos buenos de justicia. 

Sin embargo, tanto en la antigua profecía como en la parábola de Jesús, este sueño de Dios 
queda frustrado. Isaías dice que la viña, tan amada y cuidada, en vez de uva «dio 
agrazones» (5,2.4); Dios «esperaba derecho, y ahí tenéis: asesinatos; esperaba justicia, y 
ahí tenéis: lamentos» (v. 7). En el Evangelio, en cambio, son los labradores quienes 
desbaratan el plan del Señor: no hacen su trabajo, sino que piensan en sus propios 
intereses. 

Con su parábola, Jesús se dirige a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos del pueblo, 
es decir, a los «sabios», a la clase dirigente. A ellos ha encomendado Dios de manera 
especial su «sueño», es decir, a su pueblo, para que lo cultiven, se cuiden de él, lo protejan 

Sínode extraordinari: “El somni de Déu en front de l’hipocresia” 

http://www.vatican.va/news_services/liturgy/libretti/2014/20141005-libretto-apertura-sinodo.pdf
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de los animales salvajes. El cometido de los jefes del pueblo es éste: cultivar la viña con 
libertad, creatividad y laboriosidad. 

Pero Jesús dice que aquellos labradores se apoderaron de la viña; por su codicia y soberbia, 
quieren disponer de ella como quieran, quitando así a Dios la posibilidad de realizar su 
sueño sobre el pueblo que se ha elegido. 

La tentación de la codicia siempre está presente. También la encontramos en la gran 
profecía de Ezequiel sobre los pastores (cf. cap. 34), comentada por san Agustín en su 
célebre discurso que acabamos de leer en la Liturgia de las Horas. La codicia del dinero y 
del poder. Y para satisfacer esta codicia, los malos pastores cargan sobre los hombros de 
las personas fardos insoportables, que ellos mismos ni siquiera tocan con un dedo 
(cf. Mt 23,4). 

También nosotros estamos llamados en el Sínodo de los Obispos a trabajar por la viña del 
Señor. Las Asambleas sinodales no sirven para discutir ideas brillantes y originales, o para 
ver quién es más inteligente... Sirven para cultivar y guardar mejor la viña del Señor, para 
cooperar en su sueño, su proyecto de amor por su pueblo. En este caso, el Señor nos pide 
que cuidemos de la familia, que desde los orígenes es parte integral de su designio de amor 
por la humanidad. 

Somos todos pecadores y también nosotros podemos tener la tentación de «apoderarnos» 
de la viña, a causa de la codicia que nunca falta en nosotros, seres humanos. El sueño de 
Dios siempre se enfrenta con la hipocresía de algunos servidores suyos. Podemos «frustrar» 
el sueño de Dios si no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. El Espíritu nos da esa 
sabiduría que va más allá de la ciencia, para trabajar generosamente con verdadera libertad 
y humilde creatividad. 

Hermanos sinodales, para cultivar y guardar bien la viña, es preciso que nuestro corazón y 
nuestra mente estén custodiados en Jesucristo por la «paz de Dios, que supera todo juicio» 
(Flp 4,7). De este modo, nuestros pensamientos y nuestros proyectos serán conformes al 
sueño de Dios: formar un pueblo santo que le pertenezca y que produzca los frutos del 
Reino de Dios (cf. Mt21,43). 
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Els dies 2 i 3 d’octubre de 2014 ha tingut lloc la reunió n. 212 de la Conferència Episcopal 
Tarraconense (CET), a l’edifici del Seminari Conciliar de Barcelona. La reunió ha estat 
presidida per Mons. Jaume Pujol Balcells, arquebisbe metropolità de Tarragona i primat, i hi 
han assistit tots els seus membres. 

Al matí del dia 2, els bisbes han assistit a la inauguració oficial del curs 2014-2015 de la 
Facultat de Teologia de Catalunya, de la Facultat de Filosofia de Catalunya, de l’Institut 
Superior de Litúrgia de Barcelona i de l’Institut de Teologia Fonamental, que enguany ha 
estat presidida pel cardenal Zenon Grocholewski, prefecte de la Congregació per a 
l’Educació Catòlica que, en un solemne acte acadèmic, ha firmat el decret d’erecció 
canònica de la nova Facultat «Antoni Gaudí» d’Història de l’Església, Arqueologia i Arts 
Cristianes. 

1. Els bisbes han felicitat el senyor cardenal Lluís Martínez Sistach per haver promogut 
aquesta nova institució eclesiàstica de caràcter universitari que oferirà un gran servei  
als qui vulguin cursar les disciplines humanístiques d’història de l’Església, 
l’arqueologia cristiana i la gestió 
del ric patrimoni cultural i artístic 
de l’Església. Pensen que serà 
també una aportació de qualitat 
universitària en l’àmbit cultural del 
nostre país, i al servei concret del 
diàleg fe i cultura. 

2. Els bisbes han rebut la visita de la 
Sra. Montserrat Oriol, que ha estat 
durant 19 anys responsable del 
Secretariat Interdiocesà de 
Catequesi (SIC), a qui han agraït 
el treball dut a terme durant aquest llarg període en favor de la catequesi i del treball 
interdiocesà en aquest àmbit. Han rebut també la visita del nou director del SIC, Mn. 
Joan Maria Amich, que ha presentat diversos projectes sobre el catecisme 
«Testimonis del Senyor», així com sobre la situació de la catequesi a Catalunya. 

3. Els bisbes han reflexionat sobre l’actual conjuntura social de Catalunya i Espanya i 
han redactat una Nota que s’adjunta al final d’aquest comunicat.  

4. Els bisbes han felicitat el cardenal Martínez Sistach per haver estat designat pel Sant 
Pare membre de l’Assemblea extraordinària del Sínode dels Bisbes que començarà a 
Roma el dia 5 d’octubre i acabarà el 19 del mateix mes. El tema d’aquesta Assemblea 
sinodal és “Els desafiaments pastorals de la família en el context de l’evangelització”. 
El senyor cardenal ha informat els bisbes dels preparatius del Sínode. 

Conferència Episcopal Tarraconense: comunicat de la reunió núm. 212 
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5. Durant la reunió, els bisbes han tingut coneixement de l’aprovació al Parlament de 
Catalunya de la Llei de drets de persones gais i lesbianes i contra l'homofòbia. A 
l’espera de conèixer l’abast concret dels articles de la Llei, i tot valorant positivament 
que el Parlament de Catalunya legisli en favor de la no discriminació de cap col·lectiu, 
els bisbes manifesten la seva preocupació per si la Llei no tingués prou en compte la 
presumpció d’innocència, i per si dificultés l’exercici del dret fonamental a la llibertat 
de comunicació dels ensenyaments de la fe i moral catòlica, i més àmpliament de la 
llibertat religiosa. 

6. Els bisbes han rebut informació detallada sobre les Jornades de Trobada i Formació 
de Voluntaris de Càritas, que es porta a terme a Girona els dies 3 i 4 d’octubre, en la 
qual hi participen més d’un miler de voluntaris i té com a ponent principal el bisbe de 
Tànger, Mons. Agrelo. Han tractat també diverses qüestions relatives a la litúrgia, la 
pastoral de la salut i la vida consagrada. 

7. A proposta de Mons. Agustí Cortés han nomenat el P. Joan M. Mayol, osb, Director 
del Secretariat Interdiocesà de Pastoral del Turisme i Santuaris. 

Barcelona, 3 d’octubre de 2014 

 
 
 
 

En el moment que està vivint el nostre país, els Bisbes de les Diòcesis amb seu a Catalunya 
exhortem els catòlics i tots aquells que vulguin escoltar-nos, a examinar acuradament, a la 
llum de l'ensenyament social de l'Església i a decidir amb responsabilitat com complir, si 

se'ns requereix, amb 
els nostres deures 
cívics i democràtics. I 
alhora fem una crida 
al diàleg, a la 
prudència, i a tenir 
presents els principis 
fonamentals que són 
els del bé comú i el 
respecte a les 
persones. 

 Tenim el deure de 
parlar perquè els 
catòlics formem part 
d'aquest poble que 
tant estimem, i com 
ens ha recordat 
recentment el papa 
Francesc, «ningú no 

pot exigir-nos que releguem la religió a la intimitat secreta de les persones, sense cap 
influència en la vida social i nacional, sense preocupar-nos per la salut de les institucions de 
la societat civil, sense opinar sobre els esdeveniments que afecten els ciutadans» (“Evangelii 
Gaudium” n. 183). 

El manament nou de l'amor que Jesús ens ha deixat, comporta estimar totes les persones i 
també les realitats socials. Els cristians del nostre país ens reconeixem i ens refermem en la 
tradició ininterrompuda de fidelitat a la llengua, a la cultura, i a les institucions pròpies de 

Nota dels bisbes de Catalunya sobre el moment actual 
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Catalunya. Per això estem cridats a ser ciutadans que contribueixin positivament al bé comú 
i que s'esforcin sempre a considerar els altres homes i dones d'arreu com a veritables 
germans. Estem cridats a promoure la pau, el respecte a les persones, el desenvolupament 
humà integral i els drets humans, així com a tenir una cura especial pels més pobres i els 
més febles de la societat. 

També en aquest moment històric volem recordar la importància dels drets de totes les 
persones i dels pobles, la llibertat de consciència i el dret a creure i practicar la pròpia fe. 
Aquestes llibertats són tan importants com fràgils, tal com s'ha demostrat amb massa 
freqüència al llarg de la història. Aquestes llibertats són absolutament essencials per a una 
societat democràtica moderna i cal vetllar per tal que no siguin limitades ni a Catalunya, ni a 
l'Estat Espanyol ni en el context europeu. 

 Els Bisbes de Catalunya, l’any 
1985 als inicis de la recuperació 
democràtica, en el document 
Arrels cristianes de Catalunya, 
que es féu seu el Concili 
Provincial Tarraconense de 
1995, constataven la realitat 
nacional de Catalunya amb més 
de mil anys d’història, i 
demanaven que se li apliqués la 
doctrina del Magisteri eclesial 
sobre nacionalitats i minories 
nacionals. 

I l'any 2011 escrivíem aquest text que en les circumstàncies actuals manté plena vigència: 
«Avui s’han manifestat nous reptes i aspiracions, que afecten la forma política concreta com 
el poble de Catalunya s’ha d’articular i com es vol relacionar amb els altres pobles germans 
d’Espanya en el context europeu actual. Com a pastors de l’Església, no ens correspon a 
nosaltres optar per una determinada proposta a aquests reptes nous, però defensem la 
legitimitat moral de totes les opcions polítiques que es basin en el respecte de la dignitat 
inalienable de les persones i dels pobles, i que recerquin amb paciència la pau i la justícia. I 
encoratgem el camí del diàleg i l’entesa entre totes les parts interessades a fi d’assolir 
solucions justes i estables, que fomentin la solidaritat i la fraternitat. El futur de la societat 
catalana està íntimament vinculat a la seva capacitat per a integrar la diversitat que la 
configura» (“Al servei del nostre poble” n. 5). 

Els laics cristians han d’estar molt presents en la societat, comprometent-se en el camp de la 
política, la cultura, l’economia, etc., perquè res no és aliè a una Església que vol ser “experta 
en humanitat”, com afirmà profèticament el Papa Pau VIè. Tots els cristians tenim el deure 
d’aportar els continguts i els valors de l’Evangeli a les realitats temporals de la societat per 
tal que creixi la justícia, la fraternitat, la solidaritat, la gratuïtat. Si bé això és sempre 
necessari, ho és molt més en aquest temps en què encara ens toca viure les greus 
conseqüències d’una crisi econòmica que afecta durament gran part de la nostra societat. 

Desitgem que tots els catòlics segueixin participant positivament i activament en la vida 
pública, que fomentin el diàleg i l'entesa, i garanteixin que el missatge cristià i els seus valors 
impregnin la societat, en benefici de tothom.  

El nostre país en aquest moment de la seva història ha de poder comptar amb la nostra 
oració perseverant i fidel. Per això exhortem a pregar per la pàtria, perquè Déu faci «que 
amb la prudència dels governants i l’honradesa dels ciutadans, es mantingui ferma la 
concòrdia i la justícia, i que tinguem un progrés constant en la pau» (Missal Romà, pàg. 
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885). Així ho supliquem en la Visita Espiritual a la Mare de Déu de Montserrat, demanant a 
Santa Maria que «tregui de Catalunya l’esperit de discòrdia, i ajunti tots els seus fills amb cor 
de germans».  

Barcelona,  3  d’octubre de 2014 

 
 
 
 
La editorial Publicaciones Claretianasanuncia 
la inminente publicación de la edición oficial de 
la nueva Carta Circular oficial de la 
CIVCSVA, preparatoria para el año de la Vida 
Consagrada. La editorial claretiana de Buenos 
Aires, hará lo propio para América Latina. Ya se 
pueden realizar pedidos y encargos en la 
editorial de Madrid, llamando al 91 540 12 67 
(Pilar). También por Internet, aunque los 
pedidos no se servirán hasta el próximo día 15 
de octubre. 

Bajo el título “Escrutad”, la CIVCSVA 
(Congregación para los Institutos de Vida 
Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica) 
ofrece esta segunda carta circular como un 
importante instrumento de animación y reflexión 
para preparar la celebración de este Año 
especial que el propio papa Francisco anunció 
para el 2015. 

Esta segunda carta es más extensa que la 
primera (96 páginas) y está dividida endos 
partes fundamentales. En la primera se 
propone la imagen del Éxodo del pueblo de 
Israel en camino. Un camino que la vida 
consagrada, junto con todo el pueblo de Dios, 
recorre a lo largo de la historia –en medio de 
alegrías y dificultades– buscando la voluntad de 
Dios y una siempreconstante renovación. Es 
necesario hacer memoria del camino para 
seguir mirando adelante. 

En una segunda parte, la circular incide en el carácter profético de la vida consagrada, 
subrayando la importancia de que toda vida consagrada sea una vida verdaderamente 
conformada con el evangelio, atenta a los signos que Dios manifiesta en la historia, que 
sepa ser mediadora y acompañar, con humildad, a todos aquellos que buscan a Dios. 

El texto, nuevamente, incluye al final unas preguntas para la reflexión o –como el propio 
texto indica– unas “provocaciones del Papa Francisco”. Sin duda, una hermosa carta circular 
que invita al discernimiento sereno, en la que la CIVCSVA vuelve a poner en manos de las 
personas consagradas una buena ayuda para preparar con intensidad y profundidad 
esta celebración especial que se ha marcado comotriple objetivo “mirar al pasado con 
gratitud, abrirse al futuro con esperanza y vivir el presente con pasión”. 

Font: masdecerrca 

“Escrutad”, nova carta de la CIVCSVA per a l’Any de la Vida Consagrada 
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GERMÀ JOSEP GUITERAS I LLIMONA 
Visitador Auxiliar La Salle Catalunya.  
 
És el primer Capítol General en què participa o ja tenia 
alguna altra experiència? 
Aquesta ha estat la segona vegada que he participat en un 
Capítol General. Vaig ser capitular a l’any 2007 i, realment, 
he trobat una gran diferència entre les dues trobades. Per 
una banda, pel nombre de participants, que ha disminuït 
una mica (de 112 a 93). I per altra banda, per la 
convivència més estreta que ha propiciat una fraternitat i 
espiritualitat molt viscudes i compartides.  De fet, el nou 
Germà Superior, Robert Schieler, en la intervenció final, va 
remarcar que aquest havia estat el Capítol més fratern que 
ell recordava.  
 
Quins són els temes principals que s’han tractat en 
aquest Capítol? 
Hem treballat al voltant de dos temes principals: la Revisió 
de la Regla de 1987 i la priorització de 7 temes del futur.  
Pel que fa al tema de la Regla, he de dir que ja portem catorze anys revisant-la amb 
l’objectiu de adaptar-la als temps que vivim i a la societat de la qual formem part: la del segle 
XXI. Es va crear una Comissió per a la seva revisió, que a l’any 2012 en va presentar un 
Esborrany. En aquest Capítol, vam acceptar de prendre aquest Esborrany com a punt de 
partida o document base per a començar a treballar. No va ser gens fàcil. Per a mi, aquest 
va ser un del moments claus del nostre 45è Capítol General. 
També vam prioritzar set temes , mitjançant unes votacions, per a treballar els propers set 
anys, estretament lligats a apartats de la Regla revisada. Els vam treballar amb les 
aportacions de tots els Consellers i els informes presentats pel Superior General Gmà. 
Álvaro Rodríguez i el seu Consell, i altres documents aportats pels Joves de La Salle, els 
Germans Joves i els Associats i Signum Fidei.  
Els temes que vam marcar com a prioritaris són: la formació i l’acompanyament, la vocació i 
la pastoral vocacional, l’Associació, la gestió i els recursos, el Govern de l’Institut i el Germà 
del segle XXI. Jo, juntament al Germà Antonio Botana i el Germà Andrés Corcuera, també 
membres del Districte ARLEP, hem participat al grup de treball del tema de l’Associació. De 
cada tema, hem preparat una introducció i unes propostes de treball que han estat 
aprovades per tots els germans capitulars.  
 
Què valora com a més important d’aquesta trobada? 
La Fraternitat Universal que hem viscut, l’experiència que som un Institut obert al món, que 
no fa diferències de raça, gènere, creença ni ideologia perquè tots ens sentim i som 
Lasal·lians.  
Ha estat un Capítol ple d’esperança, esperança en la vida, el món i la persona. A més, hem 
consolidat aspectes molt valuosos dels germans i la nostra missió, així com que el 
compromís de la nostra missió és, i cada cop serà, més compartida. Des de fa uns quants 
anys, la participació dels seglars en la nostra missió és molt important i, en aquest Capítol, 
s’ha consolidat el seu paper i protagonisme, sense possible marxa enrere. Treballem junts i 
per associació al servei educatiu dels pobres i amb els pobres.  

“Fraternitat, esperança i il·lusió, les claus del nostre 45è Capítol General” 
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Crec que aquesta trobada internacional es pot resumir en tres paraules clau: pobresa (anada 
als pobres), catequesi (tornar als orígens) i missió compartida (seguir avançant en el sentit 
d’Església de comunió).  
 
Alguna anècdota curiosa del Capítol? 
Voldria destacar el protagonisme de les TIC com a eines de treball. Les reunions de la Sala 
Capitular, les oracions i fins i tot les votacions les hem fet amb projectors, ordinadors i ipads. 
Hem fet servir programes com el Google Drive i sistemes electròniques de votacions, així 

que podem dir que hem 
celebrat un Capítol General 
completament ecològic i 
tecnològic. Un “Capítol 
General sense papers”. En 
aquest àmbit, l’anècdota 
podria ser que sempre hi 
havia algun germà que no 
acabava de decidir-se a votar 
i això ens endarreria el 
resultat final. En alguna 
ocasió, alguns cops a la taula 
d’un grup de germans li feina 
apressar la decisió. 
Així mateix, és destacable 
l’ús de la traducció 
simultània, de manera que 

ens hem pogut comunicar en francès, anglès i castellà entre tots els participants. La llengua 
mai no ha estat un obstacle per a la nostra bona comunicació i relació 
M’agradaria comentar, també, l’aportació del Prepòsit dels Jesuïtes, Alfonso Nicolás, en 
l’acte d’elecció del nostre Germà Superior. Ens va parlar de la figura del Superior que ell 
considera que hauríem d’escollir, i ens va dir que, sobre tot, havia de ser una persona amb 
humor.  
A l’àmbit personal, ha hagut dos moments molt emotius per a mi. El primer, quan vaig tornar 
a Barcelona durant un dia per a participar en la celebració dels 125 anys de La Salle 
Bonanova. El presentador de l’acte, Jesús Canmajor, va ser alumne meu en aquesta escola, 
i al començament de la cerimònia es va presentar així, com “antic alumne del Germà 
Guiteras”. Va ser un detall que em va arribar al cor.  
Uns dies més tard, ja a Roma, vaig trobar-me, en el meu pupitre de l’Aula Magna, un sobre 
enviat per un antic alumne de La Salle Berga, el Carles Cortina, a qui no veia des de 1970. 
Dins hi havia una carta d’agraïment a tots els germans per la formació que havia rebut de 
nosaltres, i un DVD i tres partitures d’una composició, “Signum Fidei”, que ell mateix ha fet, 
unint La Salle, la ciutat de Berga i la Patum. Aquestes petites coses són les que més animen 
a seguir el camí iniciat com a Germà de La Salle.  
 
S’han realitzat canvis en la Regla i la Constitució dels Germans de La Salle? Quins? 
El subjecte de la Regla sempre és el Germà, però ara ha de ser el Germà del segle XXI, que 
viu en una realitat diferent, compartida amb els seglars.  
En l’àmbit de Govern, per exemple, hi ha hagut un canvi significatiu. En aquest Capítol, el 
nou Superior General ha pogut proposar tres germans per a que siguin el seu Vicari. Així 
mateix, aquesta vegada podrà escollir a dos consellers, a part dels 5 que escullen els 
germans capitulars.  
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COTTOLENGO DEL PADRE ALEGRE 

Crta del Carmelo 19 
Teléf. 932132900 - 618713420 

08024 BARCELONA 

Quin és l’origen del lema “Aquesta obra de Déu és també nostra”? 
El lema va ser escollit pel Consell General i la Comissió Preparatòria, i es refereix al 

recordatori que els germans li van 
fer al nostre fundador en la carta 
que li van enviar l’1 d’abril de 
1714. La Salle es trobava a 
Parmènia, en un moment de 
reflexió, quan els germans de 
París van enviar-li una carta 
demanant-li que tornés a fer-se 
càrrec de la Institució, “perquè 
era l’obra de Déu i la seva obra”. 
Aquesta carta, i Parmènia va ser 
l’eix vertebrador del Capítol, amb 
l’objectiu de tornar a l’origen de 
l’Institut per a avançar els propers 
anys. D’aquesta manera, tal com 
va fer La Salle a l’any 1714, tots 
hem pres el compromís de 

continuar amb les tasques i les determinacions que hem dissenyat en aquest Capítol 
General, ”perquè aquesta és l’obra de Déu, avui”.  
 
Mirant cap al futur, com veu l’Institució? 
Amb molta il·lusió, esperança i confiança. Veig un futur ple d’aires de renovació i de 
reforçament d’això que és essencial per a nosaltres, l’Esperit de Parmènia, l’esperit de fer la 
voluntat de tots els que som germans en la vida.  
 

 

 
 
¡Alabado sea Jesucristo! 

 
Barcelona, 26 de septiembre de 2014 
 
El 19 de septiembre el Capítulo General eligió a la Madre 
General y su Consejo. Con inmenso gozo os comunicamos el 
nuevo gobierno de la Congregación. 
  
Superiora General: Hna. Milagrosa Bazán Ocón 
Vicaria y 1ª Consejera: Hna. Mª Milagros Urbiola Canovaca 
   2ª Consejera: Hna. Mª Belén Hermosa Sampedro 
   3ª Consejera: Hna. Aurora González Chamorro 
   4ª Consejera: Hna. Virginia Sarabia Sánchez 
 
El Señor en su Providencia va conduciendo nuestro caminar. Conscientes de nuestra nada, 
sólo deseamos que sea El, el que continúe llevando la Obra, reavivando en nosotras el 
carisma que infundió al P. Alegre. ¡SI! Queremos vivir, como dice el Papa nuestro servicio a 
los últimos, sin olvidar al mismo tiempo, “la oración como nuestro trabajo primero y más 
importante”.  
Por todo ello bendecimos a Dios, deseando que nuestro servicio sea para su mayor gloria, 
bien de la Iglesia y de los pobres.  

Nou govern del “Cottolengo del Pare Alegre” 
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De izquierda a derecha: Marta García de Leániz, Mª Teresa Alcón, Begoña Plágaro, Isabel 
Rodríguez, Pilar Crespo y Núria O’Callaghan. 

 
Des del primer de setembre de 2014 s’ha  constituït una nova Província a nivell de l’Estat 
Espanyol, que assumeix  les dues Províncies existents fins el moment a Espanya. 
La seu de la nova Província és: 
RR. del Sagrado Corazón - c/ Marqués de Torroja, 2. - 28036 Madrid. 
 
La Superiora Provincial és la Germana Mª Teresa Alcón rscj. Les quatre Conselleres 
delegades son Pilar Crespo rscj, Marta García de Leániz rscj, Núria O’Callaghan rscj i 
Begoña Plágaro rscj. 
Cadascuna d’elles és l’encarregada d’un dels  Sectors en que s’ha estructurat la Província. 
Aquests Sectors, alhora, estan formats per Zones geogràfiques. 
Les Zones de Barcelona, Palma de Mallorca i València constitueixen un Sector. 
La Consellera delegada per aquest Sector és Núria O’Callaghan Suñol rscj, que atendrà els 
assumptes, compromisos i la vida de les Zones esmentades. 
La seva adreça electrònica per a qualsevol informació i/o gestió que desitgeu és 
nuria_oca@yahoo.com  
Desitgem donar nou impuls als projectes i activitats en els que hi som compromeses, així 
com restar amatents a les noves crides que ens fa el nostre mon per tal de tractar de donar-
hi resposta des del nostre carisma. 

Canvi d’estructura provincial de la Societat del Sagrat Cor de Jesús 

mailto:nuria_oca@yahoo.com
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Apertura oficial de la CG XXIII 
22/09/2014 
Roma (Italia). Hoy, 22 de septiembre, en la Casa General de 
Roma, ha sido inaugurado oficialmente el 23° Capítulo general 
de las Hijas de María Auxiliadora, sobre el tema "Ser hoy con 
los jóvenes casa que evangeliza”.  
 

 

Presentación y estudio de la Relación sobre la vida del 

Instituto 
23/09/2014 
El día de hoy, 23 de septiembre, comienza para las Capitulares 
con la presentación de la Relación sobre la vida del Instituto. La 
Madre y las Consejeras del Consejo, presentan el camino 
hecho por el Instituto en los últimos seis años, los pasos dados, 
los caminos emprendidos y los retos todavía abiertos.   
 

 

Apertura oficial del CGXXIII (video) 
24/09/2014 
Ser con los jovenes casa que evangeliza, el 22 de septiembre 
de 2014 se abre el Capítulo General XXIII de las Hijas de María 
Auxiliadora.    
La jornada da comienzo con la celebración eucarística, 
presidida por el Rector Mayor de los Salesianos don Ángel 
Fernández Artime concelebrada por don Francesco Cereda, 
Vicario  
 

 

La relación sobre la vida del Instituto 
25/09/2014 
La relación sobre la vida del Instituto narra su crecer y operar 
entre luces y sombras. Narración en la que se entrelazan y se 
sintetizan seis años de camino. El icono de Pentecostés y la 
casa están en el horizonte.  
 

 
 

El Capítulo y sus Comisiones 
25/09/2014 
La apertura del CG XIII, que tuvo lugar el lunes 22, ha puesto 
en marcha con entusiasmo el itinerario de la asamblea 
capitular, impulsando un trabajo que se va haciendo más 
intenso cada día. La organización y las modalidades han sido 
pensadas con atención y previsión por el Consejo general, en el 
período de la larga fase preparatoria que ha requerido la 
constitución de las diversas Comisiones previstas por el 
Reglamento del Capítulo.  
 

23 Capítol general de les Filles de Maria Auxiliadora 
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http://www.cgfmanet.org/capgen/1.asp?lingua=3&sez=1&doc=30
http://www.cgfmanet.org/capgen/1.asp?lingua=3&sez=1&doc=30
http://www.cgfmanet.org/capgen/1.asp?lingua=3&sez=1&doc=30
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Don Pascual Chávez al CG XXIII de las FMA 
27/09/2014 
Roma (Italia). Para las Capitulares, la jornada del 27 de 
septiembre comienza con la grata presencia de Don Pascual 
Chávez, Rector Mayor emérito de los Salesianos, quien ha 
presidido la Celebración eucarística 
 
 

 

Una casa tan grande como el mundo 
27/09/2014 
En una buenas noches, ha sido presentado por Sor Giuseppina 
Teruggi, Consejera para el Ámbito de la Comunicación Social, 
el DVD titulado: "Una casa tan grande como el 
mundo", producido en colaboración con "Misiones Don Bosco".  
 
 

 
 

Entrega del Crucifijo a las nuevas misioneras 
29/09/2014 
Turín (Italia). La Asamblea capitular ha reemprendido los 
trabajos, mientras el rostro de nuestras nuevas misioneras 
irradia el gozo de la experiencia vivida en Turín, Valdocco. ¡La 
misión es cosa de amor! Todas las capitulares se hallan 
subyugadas por esta gran inquietud : “Ay de mí si no 
evangelizo”.  
 

 

Vida que se respira 
29/09/2014 
Roma (Italia). Para las Capitulares ya ha pasado una semana 
desde el comienzo de los trabajos. Ha sido un tiempo laborioso 
de estudio y reflexión, después de haber escuchado y discutido 
la relación sobre la vida del Instituto. Con entusiasmo, todas se 
han dejado conducir en la "casa intercultural e 
intergeneracional," para vivir con fe y esperanza el evento 
carismático que toca profundamente la vida de cada FMA, de 
las comunidades educativas y de todos los grupos de la Familia 
Salesiana.  
 

 

La profecía de la Vida Religiosa 
01/10/2014 
Roma (Italia). La jornada del 30 de septiembre se ha visto 
enriquecida con la presencia de Mons. José Rodríguez 
Carballo, OFM, Secretario de la Congregación para los 
Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida 
Apostólica.    
 
 

http://www.cgfmanet.org/capgen/1.asp?lingua=3&sez=1&doc=34
http://www.cgfmanet.org/capgen/1.asp?lingua=3&sez=1&doc=34
http://www.cgfmanet.org/capgen/1.asp?lingua=3&sez=1&doc=34
http://www.cgfmanet.org/capgen/1.asp?lingua=3&sez=1&doc=34
http://www.cgfmanet.org/capgen/1.asp?lingua=3&sez=1&doc=34
http://www.cgfmanet.org/capgen/1.asp?lingua=3&sez=1&doc=34
http://www.cgfmanet.org/capgen/1.asp?lingua=3&sez=1&doc=34
http://www.cgfmanet.org/capgen/1.asp?lingua=3&sez=1&doc=33
http://www.cgfmanet.org/capgen/1.asp?lingua=3&sez=1&doc=33
http://www.cgfmanet.org/capgen/1.asp?lingua=3&sez=1&doc=33
http://www.cgfmanet.org/capgen/1.asp?lingua=3&sez=1&doc=33
http://www.cgfmanet.org/capgen/1.asp?lingua=3&sez=1&doc=33
http://www.cgfmanet.org/capgen/1.asp?lingua=3&sez=1&doc=33
http://www.cgfmanet.org/capgen/1.asp?lingua=3&sez=1&doc=33
http://www.cgfmanet.org/capgen/1.asp?lingua=3&sez=1&doc=36
http://www.cgfmanet.org/capgen/1.asp?lingua=3&sez=1&doc=36
http://www.cgfmanet.org/capgen/1.asp?lingua=3&sez=1&doc=36
http://www.cgfmanet.org/capgen/1.asp?lingua=3&sez=1&doc=36
http://www.cgfmanet.org/capgen/1.asp?lingua=3&sez=1&doc=36
http://www.cgfmanet.org/capgen/1.asp?lingua=3&sez=1&doc=36
http://www.cgfmanet.org/capgen/1.asp?lingua=3&sez=1&doc=36
http://www.cgfmanet.org/capgen/1.asp?lingua=3&sez=1&doc=36
http://www.cgfmanet.org/capgen/1.asp?lingua=3&sez=1&doc=36
http://www.cgfmanet.org/capgen/1.asp?lingua=3&sez=1&doc=35
http://www.cgfmanet.org/capgen/1.asp?lingua=3&sez=1&doc=35
http://www.cgfmanet.org/capgen/1.asp?lingua=3&sez=1&doc=35
http://www.cgfmanet.org/capgen/1.asp?lingua=3&sez=1&doc=35
http://www.cgfmanet.org/capgen/1.asp?lingua=3&sez=1&doc=35
http://www.cgfmanet.org/capgen/1.asp?lingua=3&sez=1&doc=35
http://www.cgfmanet.org/capgen/1.asp?lingua=3&sez=1&doc=35
http://www.cgfmanet.org/capgen/1.asp?lingua=3&sez=1&doc=35
http://www.cgfmanet.org/capgen/1.asp?lingua=3&sez=1&doc=35
http://www.cgfmanet.org/capgen/1.asp?lingua=3&sez=1&doc=35
http://www.cgfmanet.org/capgen/1.asp?lingua=3&sez=1&doc=35
http://www.cgfmanet.org/capgen/1.asp?lingua=3&sez=1&doc=35
http://www.cgfmanet.org/capgen/1.asp?lingua=3&sez=1&doc=35
http://www.cgfmanet.org/capgen/1.asp?lingua=3&sez=1&doc=37
http://www.cgfmanet.org/capgen/1.asp?lingua=3&sez=1&doc=37
http://www.cgfmanet.org/capgen/1.asp?lingua=3&sez=1&doc=37
http://www.cgfmanet.org/capgen/1.asp?lingua=3&sez=1&doc=37
http://www.cgfmanet.org/capgen/1.asp?lingua=3&sez=1&doc=37
http://www.cgfmanet.org/capgen/1.asp?lingua=3&sez=1&doc=37
http://www.cgfmanet.org/capgen/1.asp?lingua=3&sez=1&doc=37
http://www.cgfmanet.org/capgen/1.asp?lingua=3&sez=1&doc=37
http://www.cgfmanet.org/capgen/1.asp?lingua=3&sez=1&doc=37


15 
 

 

 
 
 
 

La palabra a Testimonios de Evangelización 
03/10/2014 
(Roma). Hoy, 3 de octubre por la mañana, las Capitulares han 
participado en una mesa redonda sobre el tema de la 
Evangelización para y con los jóvenes, en confronto con tres 
testimonios: una Hija de María Auxiliadora, un Salesiano y una 
Seglar.   
Ha abierto el encuentro la Madre, M. Yvonne Reungoat, quien 
saludó a la asamblea y a los invitados agradeciéndoles haber 
aceptado compartir su reflexión a partir de la vida y del tema 
capitular "Ser con los jóvenes 'casa' que evangeliza”.  
 

 

Del "Sufrimiento" nace la "Esperanza" 
04/10/2014 
(Roma). Mientras continúan los trabajos de estudio y reflexión 
para las Capitulares, la mente y el corazón se dirigen también a 
las comunidades de las Hijas de María Auxiliadora esparcidas 
por todo el mundo y a las personas que viven situaciones de 
conflicto y de violencia. 
 

 

Millares de luces por el Sínodo sobre la familia 
05/10/2014 
Roma (Italia). "Al comenzar el Sínodo sobre la Familia, pidamos 
al Señor que nos muestre el camino". Este es el Tweet con el 
que el  Papa Francisco abre los trabajos del tercer Sínodo 
extraordinario dedicado a la familia, que se desarrollará del 5 al 
19 de octubre y que tiene como tema “Los retos pastorales de 
la familia en el contexto de la evangelización”. Un momento 
particularmente exigente y una ocasión providencial de 
renovación para la Iglesia y para la sociedad.   
 

 
 

150 Aniversario de la primera llegada de Don Bosco a 

Mornese 
06/10/2014 
Roma (Italia). El 7 de octubre 2014 es una fecha significativa 
para todo el Instituto de las Hijas de María Auxiliadora y para 
Mornese, donde hace 150 años (era el 1864) por primera vez 
Don Bosco llegó y se encontró con el pueblo. Celebramos un 
evento histórico en este tiempo de preparación para el 
Bicentenario del nacimiento del Santo.  
 

 
 
 
 
 
 
 
  

SER HOY CON LOS JÓVENES ‘CASA’ QUE EVANGELIZA 
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Monsenyor Jaume Pujol, arquebisbe de 
Tarragona, va glossar la vocació del P. 
Joan Bové, que ja va respirar la vida 
cristiana en el caliu de la família. Els seus 
bons pares han fet un gran regal a 
l’Església i als PP. Claretians, el seu fill 
únic, en Joan que avui rebrà l’ordenació 
sacerdotal. La vocació humana i cristiana 
va anar cisellant-se a la parròquia de 
Sant Joan de Valls, on fou batejat, seguí 
la catequesi i va fer la primera comunió i 
confirmació. En el Col·legi Claret de Valls 
va fer els seus estudis, va participar en 

els grups parroquials. En va ser animador també, va anar a la Universitat i la inquietud 
missionera el va portar a Vic per preparar-se per ser claretià. Va fer el noviciat a Granada i la 
filosofia i la teologia a Colmenar Viejo. Un grup d’antics companys i dos formadors 
l’acompanyaren. A la dreta del Sr. Arquebisbe, hi havia el P. Provincial de Catalunya, que 
també va explicar l’aventura missionera claretiana del Joan Bové, i a l’esquerra, hi havia el 
Provincial de Santiago que va conèixer i acompanyar en Joan en l’etapa de Colmenar. 

Hi havia també el P. José Sanroman, que alhora feia de fotògraf. 

L’alcalde de Valls va ser company d’estudis i amic del Joan va proclamar la 1ª lectura i el 
salm. El P. Joan Soler del Casal Claret de Vic i el P. Provincial de Santiago van imposar al 
Joan la casulla sacerdotal. 

Després de la Benedicció final, el nou prevere, el P. Joan, va agrair la presència de tants que 
l’acompanyaven, en especial els vinguts de fora de Catalunya i va invitar tothom a un refresc 
i un pica-pica que va ser motiu de trobada i salutació. L’església de la Parròquia de la Mare 
de Déu del Lledó es va omplir de gom a gom per a la festa de l’ordenació del Joan Bové. 

    

    

El claretià Joan Bové ja és sacerdot 
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Xavier Casanovas ha estat nomenat nou 
director deCristianisme i Justícia. Així 
ho va aprovar el passat 4 de setembre el 
patronat de la Fundació Lluís Espinal, a 
la que pertany aquest centre d'estudis.  
 
Xavier Casanovas és llicenciat en 
matemàtiques i màster en gestió 
d'empreses. Durant els últims cinc anys ha 
estat responsable de comunicació al 
centre. Anteriorment ha treballat a Oxfam 
Intermón i al Casal Loiola de Barcelona. És 
també portaveu de la Plataforma per una 
fiscalitat justa i ha participat activament en 

les darreres edicions del Fòrum Social Mundial i a l'organització del Fòrum Social Català. 
Col·labora en diferents projectes solidaris relacionats amb el món de la immigració i 
l'economia social.  
El nou director ha destacat la capacitat que ha tingut el centre en els darrers anys d'"estar 
atent i posicionar-se en un món convuls i en canvi, marcat per la crisi i la desigualtat". 
A partir d'aquí assenyala que un dels reptes de Cristianisme i Justícia és "treballar la tensió 
entre activisme i reflexió, caminant juntament amb aquells que estan a la trinxera del 
dia a dia, però aportant reflexió i pensament crític."  
Serà el primer laic que dirigeix aquesta institució. Substitueix al jesuïta Llorenç Puig, 
actualment Delegat dels Jesuïtes de Catalunya, i que ara s'incorpora al Patronat de la 
Fundació Lluís Espinal. Puig, que ha estat set anys liderant l'equip de Cristianisme i Justícia, 
ha agraït als membres del centre el seu "compromís i preocupació per les realitats del 
nostre món, no purament ideològiques, sinó posant rostres i realitats concretes del 
que passa amb els més vulnerables".  També ha estat nomenat Santi Torres com a 
Director Adjunt.  

 

 
Queremos comunicarles , que las Misioneras Corazón de María, fundadas por Joaquín 
Masmitjá, y con la Curia General en Girona , del 3-16 de octubre celebrarán, en la ciudad de 
Barcelona, en la Casa de Espiritualidad de los Jesuitas de Sarriá, C/ Carrasco y Formiguera, 
32, 
 

El XX Capítulo General. 
Queremos fortalecer nuestra entrega y donación con decisión par ir: 
Caminando con esperanza  
Para vivir una nueva "hora " congregacional 
Contamos con la oración y el apoyo espiritual de todas las Congregaciones. 
 

Un abrazo 

Mª Pilar Lascorz 

Secretaria General 
 

Xavier Casanovas, nou director de Cristianisme i Justícia 
 

XX Capítol general de les Missioneres Cor de Maria 
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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 71 

Data 22 d’octubre de 2014, 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 

 
13.30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 Jordi  
1. Obertura de l’assemblea. P. Màxim Muñoz, president 
2. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la darrera Assemblea 
3. Tema 1: TERESA DE JESÚS: UNA PARAULA A LA VIDA CONSAGRADA?  
            Ponència de d’Anna Boj Vivó, priora de les Carmelites Descalces de Mataró 
            Exposició i diàleg. 
Descans 
4.        Tema 2: L’ANY DE LA VIDA CONSAGRADA 
            Presentació, diàleg en grup i formulació de propostes. 
5. Elecció d’un vocal de la Junta Directiva 
6. Presentació i aprovació, si escau, del pressupost 2015 
Pausa breu 
7.        Comunicacions: 

●  Presentació de la Carta Circular de la CIVCSVA: “Línies orientatives per a 
la gestió dels béns en els Instituts de vida consagrada i en les Societats de 
vida apostòlica”, a càrrec del P. Ramon Olomí, administrador provincial dels 
Missioners Claretians. 
●  Situació actual de l’Associació Cintra, a càrrec del P. Jaume Pallaroles, 
provincial de l’Escola Pia de Catalunya. 
● La targeta sanitària de religioses i religiosos, a càrrec de Rosa Olivella, 
administradora provincial de les Salesianes 

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 

71 assemblea general de l’URC 

 71 

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. 

Mística: de la fuga mundi a l’empoderament. 

El Déu alliberador de Juliana de 
Norwich 

a càrrec de  Adelaide Baracco 
 

Avui, quan parlem de mística ja no pensem en quelcom reservat a uns 
pocs “perfectes”, i allunyat de la realitat. Ben al contrari, cada vegada més 
aquesta visió desencarnada ens apareix en absoluta contradicció amb la 
mística que va viure Jesús, profundament alliberadora i humanitzadora. 
Reflexionarem sobre quin és el Déu que ens crida a ser “sants”, un Déu-Trinitat que “no perdona, ama” amb 
paraules de Juliana de Norwich, “la més grans dels místics anglesos i una dels més grans teòlegs anglesos, en 
el sentit originari d’aquest mot.” (T. Merton).     

 

ADELAIDE BARACCO COLOMBO 

Laica. Doctora en Teologia, amb una tesi sobre Juliana de Norwich, i llicenciada en Teologia Sistemàtica. 
Membre de la Junta de ATE (Asociación de Teólogas Españolas), membre de ESWTR (European Society of 
Women in Theological Research), i de “Mujeres y Teología”. Imparteix cursos en diferents institucions eclesials 
(ISCREB, ITF/Centre Borja, URC, CEP). Ha col·laborat amb editorials nacionals i italianes com a traductora 
d'obres de teologia i espiritualitat. La seva àrea d'investigació és la mística, sobretot femenina, i la relació 
mística-teologia dogmàtica. 

Publicacions: "La experiencia de Dios como fuente de la teología: la mística-teóloga Juliana de Norwich", en 
FCO. JAVIER SANCHO FERMÍN (dir.), La identidad de la mística: Fe y Experiencia de Dios (Actas del Congreso 
Internacional de Mística, Ávila 21-24 abril 2014), Monte Carmelo - CITES Universidad de la Mística, Burgos 
2014, pp. 435-449 | Mística i vida quotidiana. El Testimoni d'Egied van Broeckhoven, Cruïlla, Barcelona 2007 
(XVI Premi "Cristianisme i Cultura" de la Fundació Joan Maragall). Articles en diferents revistes, entre els quals: 
“¿De qué hablamos cuando decimos ‘mística’? Radicalidad vs excepcionalidad”, Herría 7/2013 | “Viure ‘en la 
frontera’, el repte de la teologia feminista”, Paraules i fets de dones 70 (5-8/2014). | “Parole su Dio al 
femminile”, Popoli 3/2009. 

 

 

 

 

 
Data: 18  doctubre de 2014, dissabte. Hora: 9.45-13.30. SESSIÓ EXCLUSIVAMENT MATINAL 
Lloc: Salesianes - Col·legi Santa Dorotea (Passeig Sant Joan Bosco, 24 - Barcelona).  
Pas 1 - Inscripcions: UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA. Correu electrònic: urc.info@gmail.com 
Pas 2 - Pagament 10 €: 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 AB 

El Déu alliberador de Juliana de Norwich 

 

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


20 
 

 

PLÀNOL DE L’UBICACIÓ DE LA NOVA SEU DELS CURSOS DE FORMACIÓ PERMANENT PER 

AL CURS 2014-105  
 

 

 

Salesianes - Col·legi Santa Dorotea, Passeig Sant Joan Bosco, 24 – Barcelona 
Prop de la Clínica Corachán 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Mitjans de transport 
 

Mitjà Traçat Parada 

V7 Plaça Espanya - Sarrià Avgda Sarrià i Pg Sant Joan Bosco 

V15 Pg Vall d’Hebron-Nazaret a Barcelona fins Balmes-

Mitre  Enllaç amb H6 

 

H6 Fabra i Puig a Zona Universitària Prat de la Riba i Manuel Girona 

70 Rambla de Badal a Bonanova Prat de la Riba i Manuel Girona 

6 Poblenou a Manuel Girona Manuel Girona 

34 Pg. Manuel Girona . Plaça Virrei Amat Manuel Girona 

66 Plaça Catalunya - Sarrià Manuel Girona 

V3  Zona Franca a Can Caralleu Manuel Girona 

Metro L3 8 minuts a peu Maria Cristina 

FGC Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya Tres Torres 

 

Pàrquing a disposició dels participants a la Jornada de Formació Permanent 
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FORMACIÓ PERMANENT: PROPERA SESSIÓ 
 

TEMA            L’Exhortació Evangelii Gaudium des de l’òptica de la vida religiosa 
PONENT Lluís Serra Llansana, fms  
DATA  22 de novembre de 2014, dissabte 
HORARI Sessió matinal: 09,45-13,30 
PREU  10 € 
LLOC  Salesianes – Col·legi Santa Dorotea,  
                      Passeig Sant Joan Bosco, 24 – Barcelona 

 

 
 
 

XARXA D’ENTITATS SOCIALS D’ESGLÉSIA | Jornada 2014 – Dissabte 18 d’octubre 
 
Les Entitats Socials d’Església volem 
dedicar aquest curs a reflexionar entorn 
del pensament social de l’Església i, en 
concret, en les seves propostes polítiques, 
econòmiques i teològiques. Tenim el 
convenciment que a la Doctrina Social de 
l’Església trobem un filó important de 
valors i propostes que poden orientar, 
enfocar i alimentar el nostre treball 
quotidià amb aquelles persones més 
desfavorides del nostre món. En aquestes 
jornades proposem un “primer tast” del 
que treballarem al llarg del curs.  

 
Lloc: Centre d’acollida de Sant Joan de Déu. C/ Hort de la Vila, 46 (cantonada Via 
Augusta). Com arribar: Ferrocarrils de la Generalitat (parada: Sarrià).  
 
Programa 
9.30h  

 
 
Arribada, acollida i presentació de la jornada.  

10.00h  Ponència i diàleg: “El pensament social del papa Francesc”. A càrrec de 
Sebastià Taltavull, Bisbe Auxiliar de Barcelona.  

11.00h  Breu presentació del treball realitzat per la Xarxa d’Entitats Socials d’Església 
durant el curs 2013-14 i del projecte a treballar al curs 2014-15.  

11.30h  Descans i cafè.  
12.00h  Ponència i diàleg: “Una primera aproximació al Pensament Social de 

l’Església en tres dimensions: política, econòmica i teològica”. A càrrec de 
Dolors Oller, Doctora en dret i professora de l’ISCREB.  

13,15h  Pregària compartida  
13,45h  Comiat  
 
Inscripció: Enviant un correu electrònic a cmarcet@jesuites.net indicant:  
Nom i cognoms, correu electrònic, entitat a la que pertanyo.  
Aportació: 7 euros (el cobrament es farà efectiu el mateix dia de la trobada)  
Data límit d’inscripció: 11 d’Octubre 

IV Jornada ESE: “El pensament social de l’Església” 
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El dia 8 de setembre, festa de la Nativitat de la Mare de Déu, la Fraternitat de les 
Germanetes de Jesús celebrava els 75 anys de la fundació. La Germaneta Magdeleine, 
volent seguir els passos del Germà Carles de Foucauld, va acabar el mateix dia de l'any 
1939 el seu temps de noviciat a casa de les Germanes Blanques, a Alger, i la seva primera 
professió assenyala la fundació d'aquesta nova congregació. 
Per a la Germaneta Magdeleine, Jesús és “el Senyor de l’impossible”. La seva partença al 
desert, en mig dels nòmades, amb una altra noia que tenia un somni semblant, malgrat patir 
d'una artritis greu a l'espatlla i 
no conèixer ningú, semblava al 
començament destinada al 
fracàs. És una bogeria! 

La primera fraternitat va néixer 
a Touggourt (Algèria) amb 
l'ajuda dels seus amics 
nòmades, amb els quals tenia 
una confiança absoluta. Entre 
ells es va teixir una amistat 
que va posar el seu segell en 
tota la Fraternitat. La nostra 
congregació és el fruit d'una 
trobada amb aquells amics 
musulmans, amb persones 
d'estament social, d'origen i de 
religió diferents. La Germaneta 
Magdeleine tenia una fe a tota 
prova en l'amistat, sempre possible entre totes les persones, malgrat les barreres que les 
puguin separar. Ella volia que la nostra amistat fos plena de respecte, de confiança i d'una 
sinceritat total. Estem convençudes que aquella trobada va “construir” efectivament la nostra 
congregació i li va donar el seu tarannà propi. 

Al cap de pocs anys, altres joves la seguiran. La Fraternitat, nascuda per viure únicament al 
món musulmà, s'obre l'any 1946, davant el desig de les noves germanetes, als països 
d'Orient, amb una atenció especial per les Esglésies Orientals, i finalment a tot el món. Però 
el món musulmà, degut al nostre origen, restarà sempre en el nostre cor com a quelcom 
d'entranyable, i les insercions en aquests països seran en tot temps una prioritat. 

L’espiritualitat de la Germaneta Magdeleine no és inaccessible, és molt senzilla. El seu 
centre és la vida quotidiana, tal com la va viure Jesús a Natzaret, fuster desconegut, amic 
del Pare i del seu poble. La seva vida, més que un model per imitar, és una inspiració i un 
repte. La seva gran llibertat, la seva intensa fe, la seva frescor i el seu no conformisme 
parlen d'una vida en plenitud. És precisament aquesta vida en plenitud que volem agrair a 
Déu en aquest aniversari. Nosaltres, a la Regió d'Espanya i Portugal, tenim l'alegria de 
celebrar en aquest dia, a Madrid, la primera Professió de la nostra germaneta Paloma. 
Encara avui hi ha joves que s'entusiasmen amb aquest carisma! 

Però, degut a les circumstàncies actuals del món, aquesta festa ha estat també marcada per 
la creu! L'Orient Mitjà, on les germanetes àrabs, durant molts anys han anat construint una 
amistat profunda amb els veïns musulmans, està travessant, sobre tot a Iraq i a Síria, un 
dels moments més durs de la seva història. Les nostres germanetes suporten cada dia la 

Festa de la Fraternitat de les Germanetes de Jesús 
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violència i la destrucció infligides als seus pobles. Les de Mossul van haver de fugir cap al 
Kurdistan, a Bagdad i a Síria aguanten coratjosament a les seves fraternitats. 

La nostra Responsable General ens ha demanat que intensifiquem la pregària, sobre tot 
l'adoració de la nit de dijous a divendres, per demanar fortalesa i valor per les nostres 
germanes i els seus pobles, perquè puguin continuar vivint, creient i esperant, i perquè 
arribin finalment a assolir la pau. A totes i a tots us demanem que vulgueu intercedir amb 
nosaltres.  

 

 

 

 

 

La vida Consagrada és DO, regal que Déu ens fa cada dia. 

“El que perdi la seva vida per mi, la trobarà”. (Mt. 16,25) 
 

L’Institut de Germanes Josefines de la 
Caritat tenim el goig de convidar-vos a les Noces d’Or de 
Vida Religiosa: de les nostres, Gnes. Emilia Cano,   
Magdalena Castrillo, Marcelina Martínez i Ana Mª Navarro. 
L'Eucaristia serà presidida per Mons. Romà Casanova, Bisbe 
de Vic tindrà lloc a l'Església de San Josep de Vic el dia 12 
d'Octubre a les 11,30 h. 
 
Comptem amb la vostra presència i amb la vostra pregaria. 

 
“Som Servidores d'un Gran Senyor” 

(V. Mare Caterina) 

 
 
 
L’assemblea general de l’Associació Cintra, celebrada el 7 
d’octubre de 2014 a l’ Escola Immaculada Concepció.  c/ 
València 252 ● 08007 Barcelona, van tractar els temes propis 
de cada assemblea. Has van aprovar un nous estatuts i es va 
elegir una nova Junta integrada per: 
 
P. Jaume Pallarolas, escolapi 
G. Miquel Cubeles, marista 
Gna. Roser Galcerán, vedruna 
P. Francesc Xicoy, jesuïta 
G. Josep Canal, lassalià 
 
Properament, comunicarem les funcions de cada membre de la 
Junta, una vegada s’hagin reunit.  

Un agraïment especial a Mª Eulàlia Freixas, concepcionista; 
Lluís Magrinà, jesuïta, i  Montserrat Espinalt, vedruna, per la seva contribució en aquests 
darrers anys. 

Cintra és un gran projecte intercongregacional. Abraça l’Escola Cintra, la Fundació Benallar i 
Verdallar. Tal com va dir VN Catalunya, es tracta dels fruits de la col·laboració. 

Institut de Germanes Josefines de la Caritat: 
Noces d’or de quatre germanes 

Nova Junta Directiva per a l’Associació Cintra 
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Curs Sistemàtic de Formació Inicial 
Unió de Religiosos de Catalunya ● Centre de Vida Religiosa i Espiritualitat 

 

 

TERESA DE JESÚS Y LA ALEGRÍA 

Teresa de Jesús y el gran contento que da sólo de 

contentar a Dios. 
  

A càrrec d’Àngels Dresaire, 
carmelita descalça de Mataró 

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: 
Gna. Àngels Dresaire, carmelita descalça 

  

5. Inauguració oficial 
  

Refrigeri compartit 

 

 
 
 
Està adreçat a totes les persones que cerquen  Déu a la seva vida i necessiten un espai 
setmanal de silenci i interiorització al mig de la ciutat, per tal d’omplir-se i donar-se als altres 
plenament.  
 
La Pregària del Divendres serà meditativa, amb espai de silenci i interiorització. Es centrarà 
en textos de la Paraula de Déu, i de diferents mestres d'oració.  
 
Hem pensat que el divendres és un bon dia per trobar-se amb el Senyor en grup, perquè 
comença el cap de setmana i tenim més temps per dedicar-lo a la contemplació. És per això 
que us convoquem tots els divendres a 2/4 de 8 del vespre a la Parròquia del Carme de 
Barcelona (Carrer Sant Antoni Abat, cantonada Bisbe Laguarda).  
 
També hem creat una pàgina web on trobareu tota la informació, els textos de la pregària de 
cada setmana i on podeu posar els vostres propis comentaris i suggeriments. Aquí teniu el 
link: http://pregariabarcelona.com 
 
Començarem el divendres 17 d’octubre, perquè aquest mes s'inaugura el V Centenari del 
naixement de Santa Teresa de Jesús, que va ser mestra d'oració. 
T’esperem, vine, deixa-li temps i espai a Déu en la teva vida. 

Data  13 d’octubre de 2014, dilluns 

Lloc Caputxins de Pompeia 

Accés c/ Riera de Sant Miquel 1bis 
08006 Barcelona 

Hora 5 a 6 de la tarda 

Nota Acte d’inauguració oberta als 
als responsables de la 
formació i al professorat del 
curs. 

Noviciat intercongregacional: inauguració del curs 2014-2015 

La pregària dels divendres 

http://pregariabarcelona.com/
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El Bisbat d'Urgell comunica amb alegria que el Sant Pare Francesc, a través d'un rescripte 
de la Congregació per al Culte Diví signat pel Cardenal Antonio Cañizares, ha concedit a 
l'església del Santuari de la Mare de Déu de Núria el títol i la dignitat de Basílica Menor. 
 
Aquesta concessió respon a la petició efectuada per l'Arquebisbe-Bisbe d'Urgell i Copríncep 
d'Andorra, Mons. Joan-Enric Vives, fa uns mesos, i porta data del 23 de setembre de 2014. 
 
Està previst que la celebració solemne de la concessió d'aquest títol de Basílica al segon 
Santuari marià de Catalunya i que honora la Patrona principal de la Diòcesi d'Urgell tingui 
lloc el dissabte 29 de novembre pròxim i que la celebració estigui presidida per S. Em. el 
Cardenal Arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach. 

  
Sobre les Basíliques Menors 
 
El títol de Basílica menor és una distinció concedida pel Papa a aquelles esglésies més 
importants que, en atenció a la seva història i cultura, vida litúrgica i pastoral, són 
particularment significatives. 
 
La concessió del títol de Basílica Menor procura enfortir la vinculació amb l'Església de 
Roma i amb el Sant Pare, i alhora promou la seva exemplaritat com a centre d'especial acció 
litúrgica i pastoral a la Diòcesi. 
 
El Santuari de la Mare de Déu de Núria se suma així a les altres tres Basíliques Menors amb 
què compta la Diòcesi d'Urgell: la S.E. Catedral de Sta. Maria de La Seu d'Urgell, a la qual 
l'any 1905 li fou concedida aquesta distinció; la Basílica de la Mare de Déu de Valldeflors de 
Tremp, que té el títol de Basílica des de 1923; i la de la Mare de Déu de Meritxell, Patrona 
del Principat d'Andorra, concedit en aquest mateix any de 2014. 

La Seu d'Urgell, 8 d'octubre de 2014 

“El Sant Pare Francesc atorga el títol de “Basílica Menor”  
al Santuari de la Mare de Déu de Núria, Patrona del Bisbat d’Urgell 
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Espai Contrapunt Musical 
Monestir de sant Pere de les Puel·les 

Per l’art musical i la creació d’instruments 

l’home recupera el que tenia per naturalesa. 

Hildegarda de Bingen 

CURS 2014 - 2015  

COR LERÀNIA 

Director: Jordi Noguera 
  

 7 de la tarda, abans de vespres 
19 d’octubre 

14 de desembre 
1 de febrer 

CONCERT DE CLOENDA 

         10 de maig, a les 6 de la tarda 

      (venda anticipada d’entrades per a aquest concert)
  : 

AUDICIÓ MUSICAL EN DIRECTE 

AUDICIO - 19 d’octubre 

Johannes Brahms - Zwei Motetten, op.74    
Informació complementària: Libretto 1 

www.corlerania.cat 
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DEL DIÀLEG ECUMÈNIC AL DIÀLEG INTERRELIGIÓS  
 
El Patronat de la Fundació Joan Maragall es complau a 
convidar-vos a la inauguració del curs 2014-2015 i a la 
conferència que amb el títol 
 
DEL DIÀLEG ECUMÈNIC AL DIÀLEG INTERRELIGIÓS 
 
pronunciarà ANTONI MATABOSCH, teòleg i president 
honorari de la Fundació Joan Maragall 
 
L’acte tindrà lloc el dimecres 22 d’octubre a les 19h 
a la Sala d’Actes del Seminari Conciliar de Barcelona 
(Diputació, 231) 
 
Durant l'acte es farà públic el nom del guanyador del XXIV Premi Joan Maragall i 
s'atorgarà l'Ajut a la Formació del curs 2014-2105 
 

Amb la col·laboració de la Direcció General d'Afers Religiosos         

 
                                                                                                             

 

 

La cita del 30 d’octubre: presència i afirmació!  

La setmana passada, des d’aquest llindar del butlletí, parlàvem del valor de l’escola i de 
com, en paraules de Gregorio Luri, el manteniment de la dignitat de l’escola ha de ser 
el primer deure de tota comunitat escolar, conscients que amb la nostra actitud cap a 
l’escola reforcem, o bé les seves imperfeccions, o bé la 
seva noblesa.  

Són moments d’incertesa i de dificultats i la temptació podria 
ser retraure’s a casa amb actitud conservadora. Això seria 
suïcida.  

És moment d’afirmar la importància de l’educació en general 
i de l’escola en particular i de cercar complicitats en la 
defensa d’aquesta idea i en el suport al treball diari de 
l’escola.  

Per tot plegat, i defugint desànims, cansaments i 
pessimismes, des de l’escola cristiana ens hem llançat a 
liderar el debat sobre el màrqueting educatiu com a element important en la gestió de 
les institucions educatives i com a eina que, ben emprada, pot millorar l’educació i 
encapçalar la recuperació gràcies a una fira potent de serveis escolars o serveis 
educatius a tot  

La proposta és ambiciosa i d’un cert recorregut. La 2a Jornada de Màrqueting Educatiu i 
Fira de Serveis Educatius del proper 30 d’octubre de 2014 n’és només una passa.  

Us convidem no tan sols a assistir a la Jornada i Fira, sinó a fer-vos vostra la iniciativa, 

Fundació Joan Maragall: inauguració del curs 2014-2015 

Fundació Escola Cristiana de Catalunya informa num. 527 6|10|2014 

http://www.fundaciojoanmaragall.org/continguts/25%20Premi%202014.pdf
http://www.fundaciojoanmaragall.org/continguts/19%20Ajuts%202014.pdf
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donar-hi suport i ajudar-nos a difondre-la. Hem optat per un espai molt més gran que els 
que habitualment utilitzem per a les nostres activitats per tal de donar cabuda a més 
expositors i participants.  

Pensem que la iniciativa és bona per al sector escolar i que serà positiva la presència 
social i ressò públic. Creiem que també ens ajudarà a posicionar l’Escola Cristiana com a 
col·lectiu. Per això emmarquem la jornada en la campanya Tria Escola Cristiana. Insistim, 
doncs, en la vostra necessària col·laboració.  

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

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 

Secretari general: sec.general@urc.cat / Secretaria: info@urc.cat / Informatiu: horeb@urc.cat  

http://www.urc.cat 

 

    OCTUBRE | 2014 
13 dl CEVRE - Formació inicial T1 | Inauguració 

17 dv SIRBIR 

18 ds URC-CEVRE: Jornada de formació permanent 

20 dl CEVRE - Formació inicial T1  

22 dx URC - Assemblea general 

27 dl CEVRE - Formació inicial T1  

29 dx RAP – Solius 

Lluís Serra, marista, secretari general de l’URC i director del CEVRE  
Correu electrònic: sec.general@urc.cat | sec.urc@confer.es 
  

Mercedes Aldaz, salesiana 
 Horari d’atenció al públic: 

 dimarts, de 10,00 – 13,00 h., i dijous de 16,30 a 19,30 h. 
Telèfon: 933 024 367  

       Correu electrònic: urc.info@gmail.com 
 Inscripcions a la Jornada de Formació Permanent i altres convocatòries 

S’ha suprimit el número de fax. 

Calendari URC - CEVRE 2014-2015 

Secretaria de l’URC 
Indicacions provisionals del seu funcionament fins a nou avís 

 

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