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Signes dels temps” 

entrevista Màxim Muñoz, 

provincial dels claretians i 

president de la Unió de 

Religiosos de Catalunya  

 

 

 

 

 

 

 

Informació sobre la celebració de la Vetlla i l’Obertura de l’Any de la Vida 
Consagrada a les diòcesis catalanes.  
I a més, la programació de l’URC per a tot l’any.  
Una data per a l’agenda: dia 9 de maig de 2015:  
LA GRAN FESTA DE LA VIDA CONSAGRADA A CATALUNYA 

Barcelona, 27 de novembre de 2014                                                                            ANY VII. núm.       

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

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

INICI DE L’ANY DE LA VIDA CONSAGRADA 

Es posaren en camí 

tots aquells a qui 

Déu va tocar el cor 

Esdres 1,5 



2 
 
 

   

 
 
 

Amb goig ens unim a tota 
l’Església en l’inici de l’Any de 
la Vida Consagrada. Si tenim 
en compte el Papa Francesc 
que l’ha convocat i el temps en 
què s’inaugura (l’Advent) 
podem dir que aquest any 
comença sota el signe de 
l’esperança, de de la joia i de 
la conversió missionera.  

Seguint els objectius fixats per 
la Congregació per a la Vida 
Consagrada, volem durant 
aquest Any viure el passat 
amb gratitud, de forma 
especial aquests 50 anys de 
renovació Conciliar, iniciats especialment amb el cap. VI de Lumen Gentium i el decret 
Perfectae Caritatis. El Concili va ser una gràcia per a l’Església, i per al món, i d’una forma 
molt especial per a la vida consagrada: la va situar en el cor de la vida i missió del Poble de 
Déu, la va ajudar a rejovenir els seus carismes poant en les fonts de l’Evangeli i dels seus 
fundadors i fundadores, la va impulsar a escrutar els signes dels temps i dels llocs per 
respondre amb fidelitat creativa als nous reptes. Malgrat les ombres i les equivocacions que 
tal volta hem comès, no podem deixar d’agrair un do de Déu tan gran, que ens ha portat a 
una vida consagrada més evangèlica, més humana i més en sintonia amb les necessitats 
de la societat. 

En segon lloc volem que aquest Any ens ajudi a viure el present amb passió, a renovar 
el foc dels inicis, el do de Déu que ens fa ser deixebles missioners “amb esperit”. Una passió 
que sorgeix del “re-centrar-nos” en Crist i es tradueix en un des-centrar-nos cap a les 
perifèries que necessiten del seu amor i de la seva llum. Volem respondre, amb tota 
l’Església, a la crida del Papa Francesc a una profunda conversió pastoral. Estimulats pel 
seu testimoni i mestratge, volem superar la resignació, el cansament, la rutina, la mediocritat 
i en definitiva la mundanitat espiritual, per ser més coratjosos, lliures i disponibles en 
l’exercici de la missió profètica pròpia de la nostra forma de vida: ser signes transparents 
de la misericòrdia de Déu i despertar el món perquè faci front a tants processos 
deshumanitzadors com hi ha. 

Finalment volem abraçar el futur amb esperança, l’esperança que no es fonamenta en 
els “nostres carros i cavalls”, és a dir, en les nostre fortaleses, obres o estructures, en el 
nombre de gent o l’edat que tenim, sinó en la força i l’amor de Déu que actua també en la 
nostra feblesa. L’esperança de saber que la vida consagrada és obra de l’Esperit i no 
mancarà mai a l’Església, per més que hagi d’experimentar transformacions importants que 
hem de discernir i potser ens descol·loquin. Esperança que encén en nosaltres la capacitat 
de vetlla, de vigilància, de sensibilitat per escrutar el futur de Déu, que ajuda l’Església i la 
societat a no deixar-se arrossegar pel dimoni potent del pessimisme, ans estimuli tantes 
forces de bondat com hi ha. Esperança, feta pregària, que no deixarà d’haver homes i dones 

MÀXIM MUÑOZ, PRESIDENT DE L’URC: “L’ANY DE LA VIDA 

CONSAGRADA SOTA EL SIGNE DE LA JOIA I L’ESPERANÇA” 
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que responguin amb generositat a la crida de Déu a abraçar aquesta forma de vida dins de 
l’Església. 

És un any per experimentar i expressar que sentir-se cridat a la vida consagrada és un goig 
i una cosa bella, que ens fa bé als que l’abracem i fa bé a molta gent... 

Gràcies, Pare de la Vida, per la crida que ens fas i pel teu amor que ens permet de 
respondre-hi cada dia! 

Gràcies, Senyor de la història, per cada carisma, cada rostre, cada persona, cada 
comunitat, cada institut, cada somriure, cada abraçada que en la història han estat 
expressió de la teva presència amorosa! 

Gràcies per la vida i per la vocació a viure apostant-ho tot en el seguiment de Jesús!  

Esperit Sant, impulseu-nos, perquè siguem cada vegada més semblants al que el Pare Déu 
somia de nosaltres i de les nostres comunitats! 

Que nosaltres i tota la comunitat eclesial visquem un fructífer Any de la Vida Consagrada! 

P. Màxim Muñoz, provincial dels Claretians i president de l’URC 

 

9 de maig de 2015, dissabte 
 
 

LA GRAN FESTA DE LA VIDA 
CONSAGRADA A CATALUNYA 

Trobada general de les comunitats religioses de 
Catalunya amb el cardenal João Braz de Aviz, 
president de la CIVCSVA: eucaristia, conferència, dinar 
de germanor i sobretaula festiva. 
 
Anoteu la data a la vostra agenda!!! 
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ANY DE LA  

VIDA  

CONSAGRADA 

29 i 30 de novembre de 2014 
VETLLA DE PREGÀRIA i OBERTURA 

diòcesis 
 

TARRAGONA Vetlla de pregària el dia 29 de novembre, a les  20 h. Al monestir de les Carmelites 
Descalces de Tarragona 

  

TORTOSA Celebració de l’inici de l’any de la vida consagrada el dissabte 6 de desembre a les 
16’30 amb el recés d’Advent a la ciutat de Tortosa 

 

LLEIDA Dissabte 29 de novembre el Sr. Bisbe ens farà una xerrada amb els punts per a la 
pregària personal, i ens presidirà l’eucaristia. Ens acull la Comunitat de jesuïtes del 
Col·legi Claver de Raimat. L’horari serà de 9,30 h a 13 h. 

 

URGELL Recés espiritual, predicat pel Sr. Arquebisbe, la tarda del diumenge dia 30 de 
novembre, al Santuari del St. Crist de Balaguer, i que es clourà amb la solemne 
pregària de Vespres. 

 

SOLSONA Dia 30: a la Catedral de Solsona, presidit pel bisbe Xavier Novell, 5’30h. Vespres. 6h. 
L’any de la vida consagrada a la diòcesi. 7h. Eucaristia. Tot seguit, piscolabis i hora 
dels adéus. L’acte s’ha suspès degut a la poca confirmació d’assistència. 

 

VIC Dia 30 de novembre a Vic. Inauguració any de la Vida Consagrada. Monestir de Santa 
Teresa de Vic. Celebració de les II Vespres amb el Sr Bisbe a les 17,30.  

 

 
GIRONA 

Inici de l’Any de la Vida Consagrada a la diòcesi de Girona. Dia 30 de novembre, 
missa a les 17 hores a la catedral, presidida pel nostre bisbe Francesc. 

 

BARCELONA El Sr. Cardenal convoca a les Vespres per l’inici de l’Any de la Vida Consagrada, el 
dissabte 29 a les 20 h. A la Catedral. 

 

TERRASSA El divendres dia 28 de novembre de 2014 a les 20.30h. a la Catedral de Terrassa 
solemne obertura de l’any de la Vida Consagrada amb una Vetlla de Pregària 
presidida pel Sr. Bisbe Josep Àngel Saiz Meneses i amb l’acompanyament de la 

Vetlla de pregària i obertura a les diòcesis amb seu a Catalunya 
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germana Glenda. Està obert a tothom, a les comunitats religioses, als col·laboradors 
de les obres d’apostolat de les congregacions,  i als fidels en general. 

 

SANT FELIU DE 
LLOBREGAT 

El dia 30 de novembre, a les 7 de la tarda, a la Catedral de Sant Llorenç, celebrarem 
l’inici de l’Any de la Vida Consagrada. El Bisbe Agustí Cortés presidirà l’eucaristia. 

 
 

MONESTIRS 
Vilobí d’Onyar 
(Girona) 

Fraternitat de Santa Clara ● Germanes Clarisses 
Dia 29 de novembre, a les 9 del vespre, vetlla de pregària amb motiu de l’inici de 
l’any dedicat pel Papa Francesc a Vida Consagrada. 
PER PREGAR en comunió amb l’Església universal 
PER DONAR GRÀCIES al Pare de les Misericòrdies per les persones que viuen la seva 
vocació humana en la VIDA CONSAGRADA 

Vallbona de les 
Monges 
(Lleida) 

Monestir de Santa Maria ● Cistercenques 
La nostra comunitat del Monestir de santa Maria de Vallbona farem la vetlla de 
pregària però al ser el lloc apartat i fred no creiem que hi pugui haver persones de 
fora. La comunitat sí que volem intentar viure amb profunditat aquest any de gràcia 
per renovar-nos interiorment. Que Crist sigui cada dia més el centre del nostre viure 
com a comunitat cistercenca. 

Reus 
(Tarragona) 

Monestir de Santa Clara ● Germanes Clarisses 
La nostra comunitat de Germanes Clarisses de Reus convocarà una vetlla de pregària 
amb motiu de l’obertura de l’Any de la Vida Consagrada.  
Monestir: Santa Clara, de Reus. Lloc: Església del monestir. c/ Bernat Metge, nº 11 
43206 Reus. 
Dia: 29 de novembre, de les 20.00 a les 20.45 m. 

Barcelona ciutat 
 

Monestir de la Visitació de Santa Maria ● Saleses 
La celebració de la vigília d’oració amb vespres del I Diumenge d’Advent, el 29 de 
novembre, per iniciar l’Any de la Vida Consagrada, començarà a les 18:00h, si Déu 
vol, i sí, estarà oberta a qui vulgui unir-se a nosaltres, religioses i laics. 
Monestir de la Visitació de Santa Maria (Saleses) 
Passeig Vall d’Hebron, 256 08035 BARCELONA. Tel: 93 428 16 20 

Barcelona ciutat Monestir de Sant Pere de les Puel·les ● Benedictines 
Vetlla de pregària – Vetlla d’Advent. Dissabte, 29 de novembre a les 7 de la tarda 

Barcelona ciutat 
 

Monestir de Santa Maria de Valldonzella ● Cistercenques  
La comunitat de Valldonzella amb  companyia dels qui vulguin assistir. La vetlla de 
pregària, serà el diumenge dia 30 1er d’ Advent a les 18,30h . 

 

≪Com “sentinelles” que mantenen viu en el món el 
desig de Deu i el desvetllen en el cor de tantes 

persones amb set d’infinit≫, som convidats a ser 
buscadors i testimonis de projectes d’Evangeli 
visibles i vitals. Homes i dones d’una fe forta, però 
també de la capacitat d’empatia, de proximitat, 
d’esperit creatiu i creador, que no poden limitar 
l’esperit i el carisma en les estructures rígides i en 
la por d’abandonar-les 

Escruteu, núm. 13 
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Madrid, 24 de noviembre de 2014 
 
A LOS SUPERIORES Y SUPERIORAS MAYORES DE CONFER 
 
«UN AÑO DEDICADO…» 
 
Queridas hermanas, queridos hermanos: 

El 30 de noviembre de 2014 comienza el año dedicado a la vida 
consagrada, tal y como el papa Francisco ha declarado. Durará hasta el 2 de febrero de 
2016. Desde CONFER queremos contribuir a este acontecimiento eclesial con espíritu de 
colaboración y de comunión. 

Como ya hemos dicho en algunas ocasiones preparando este evento, no cabe en este año 
la autorreferencialidad, de la que somos rescatados por el amor de Dios (cf EG 8). No caben 
visiones prometeicas, puesto que estamos llamados a confiar más en Él que en nuestras 
propias fuerzas (cf EG 94). No caben miradas autocomplacientes y egocéntricas, puesto 
que hemos optado por el seguimiento de Cristo, tal y como lo propone el evangelio, como 
norma suprema de nuestra vida (cf EG 95; PC 2a). Por tanto, liberémonos de nostalgias, 
desesperanzas, pesimismos, quejas e inseguridades estériles. El amanecer fecundo del 
Reino está cada vez más cerca y nuestra vida consagrada está llamada a mostrar ese futuro 
esperanzado y esperanzador desechando tinieblas y vistiéndose de luz (cf Rom 13, 12). 

Acogiendo la invitación de la CIVCSVA hemos de celebrar este año como un tiempo de 
gracia para evangelizar la propia vocación, hacer memoria con gratitud, abrazar el futuro 

“Un año dedicado...” 
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con esperanza y vivir el presente con pasión. Algo que bien podemos desarrollar en la vida 
cotidiana de cada comunidad. 

Dentro de sus objetivos, puede ser un año para dar a conocer nuestra identidad y misión. 
Desde luego, un año para transmitir la alegría del encuentro con Cristo y su seguimiento 
con un modo distinto «de hacer, de actuar, de vivir». Una ocasión para compartir el don que 
hemos recibido con las otras formas de vida en la Iglesia, con personas de buena voluntad 
e intercongregacionalmente. Un año en el que despertemos y seamos gente inquieta y 
andariega —como Teresa de Jesús con cuyo año jubilar coincide este— para atisbar 
nuevas periferias, sacudirnos cualquier instalación acomodaticia y llegar a «otras orillas». 
Un año para apasionarnos por Dios y por la humanidad, puesto que tenemos suficientes 
motivos de gratitud y de esperanza. Tiene que ser un año dedicado no a nosotros, sino a  

Otro y a otros a 
través de nosotros. 
Así es nuestra vida. 
Vivimos en una 
época difícil y 
compleja que no nos 
puede dejar 
indiferentes. Ante 
esta situación, el 
papa Francisco 
propone una Iglesia 
en estado 
permanente de 

misión, en salida. A los consagrados y consagradas nos ha pedido que nos desplacemos 
hacia las periferias geográficas y existenciales y que ofrezcamos acogida, consuelo y 
esperanza a los hombres y a las mujeres de nuestro tiempo. Nuestra recién concluida XXI 
Asamblea General de CONFER, confirmó la sintonía con el Santo Padre y su programa de 
vivir y transmitir la alegría del evangelio. Sabemos que somos menos, aunque todavía un 
buen número, y mayores, con sabiduría y actitud de entrega. Pero ante todo sabemos que 
nuestra fortaleza está en nuestra fe y en el encuentro personal y comunitario con Jesucristo, 
que nos acompaña en la travesía. En comunión eclesial, queremos habitar periferias, orillas 
de este mundo, el centro en el que Dios nos convoca, para ofrecer el encuentro con Cristo 
— que transforma a la persona— y proponer su modo de vivir y actuar. 

Desde nuestro ser y misión del Espíritu en la Iglesia, estamos invitados a vivir en salida, en 
estado permanente de misión. ¡Feliz travesía de este año dedicado a la vida consagrada, 
es decir, dedicado a Dios, a la Iglesia y a la humanidad! 
 

  

Mª Rosario Ríos, odn  

Vicepresidenta de CONFER 

Luis Ángel de las Heras, cmf 

Presidente de CONFER 
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ANY DE LA  

VIDA  

CONSAGRADA 

30 novembre 2014 – 2 febrer 2016 
 

El color verd correspon a realitzats del Vaticà. El color blau a actes que es portaran a cap 

a Madrid. El color carbassa a actes organitzats per l’URC. La combinació de verd (a la data) 

i carbassa al contingut vol dir que aquests actes convocats pel Vaticà tenen un ressò 

especial a l’URC 

2014 

29 
novembre 

VETLLA DE PREGÀRIA 
Vetlla de pregària a Roma, a les diòcesis i a les comunitats. 

  

30  
novembre 
 

OBERTURA 
“No m’heu escollit vosaltres a mi; sóc jo qui us he escollit a vosaltres i us he confiat 
la missió d’anar pertot arreu i donar fruit, i un fruit que duri per sempre.” Jn, 15,16 
Vetlla de pregària – Obertura en el temps litúrgic de l’Advent a cada diòcesi. 

 

--- XARXES INTERCONGRECIONALS 
Durant tot l’any, invitació a realitzar reunions intercomunitàries i 
intercongregacionals per compartir la fe i la vida amb les comunitats properes 

 

8 
desembre 

LA FORÇA DE LA PREGÀRIA 
Inici de la cadena mundial de pregàries als Monestirs 

2015 

Dates i llocs 
sense determinar 

L’ART DEL CINEMA I VIDA CONSAGRADA 
Cicle de cinema i vida consagrada 

 

18-25 
gener 

QUE TOTS SIGUI U 
Pregària comunitària per la unitat dels cristians en comunió ecumènica 
Trobada ecumènica de consagrats/es. Roma, 22-24 de gener de 2015 

 

28 
gener 

LA JOIA DE LA VIDA CONSAGRADA A LES DIÒCESIS DE CATALUNYA 
Trobada de superiores i superiors majors amb els bisbes de la Conferència Episcopal 
Tarraconense: pregària, diàleg i dinar de germanor 

  

31 
gener 

COM EVANGELITZAR I ADREÇAR-NOS ALS JOVES AVUI 
Trobada d’animadors de pastoral juvenil i vocacional 

Programa de l’URC sobre l’Any de la Vida Consagrada 
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2 
febrer 

JORNADA MUNDIAL DE LA VIDA CONSAGRADA 
“La collita és abundant, però els segadors són pocs. Pregueu, doncs, a l’amo dels 
sembrats que hi enviï més segadors.” Lc 10,2 

 

7 
febrer 

JESUCRIST, EL CENTRE DE LA NOSTRA VIDA 
Jornada de formació permanent amb José Antonio Pagola 

 

12  
febrer 

ESPAI ECLESIAL DE COMUNIÓ 
Reunió del SIRBIR (Secretariat Interdiocesà de Relacions Bisbes i Religiosos) amb els 
delegats episcopals de Vida Consagrada i la Junta directiva de l’URC 

 

11 
març 

AGERMANATS AMB LA CONFER 
72 assemblea general de l’URC amb la presència de Luis de las Heras, claretià i 
president de CONFER 

 

14  
març 

TERESA DE JESÚS, UN REFERENT PER A LA VIDA CONSAGRADA 
Jornada de formació permanent amb Maria José Pérez, carmelita descalça de Puçol 

 

21 
març 

PREPARANT EL MISTERIS PASQUALS 
Recés del noviciat intercongregacional al Monestir de Sant Benet de Montserrat 

  

2-5 
abril 

EL PAS DEL SENYOR A LA NOSTRA VIDA 
Vivència litúrgica del tríduum pasqual i diumenge de Resurrecció 

 

8-10 
abril 

LA FORMACIÓ A LA VIDA CONSAGRADA, UN REPTE INDEFUGIBLE 
Seminari de formadors a Roma 

 

data pendent 
abril, maig, juny 

ELS 50 ANYS DEL DECRET CONCILIAR PERFECTAE CARITATIS 
Conferència de Mons. José Rodríguez Carballo, secretari de la CIVCSVA sobre els 50 
anys del decret conciliar Perfectae Caritatis a la Facultat de Teologia de Catalunya 

 

9  
maig 

LA GRAN FESTA DE LA VIDA CONSAGRADA A CATALUNYA 
Dia 9 de maig, dissabte. Trobada general de les comunitats religioses de Catalunya 
amb el cardenal João Braz de Aviz, president de la CIVCSVA: eucaristia, conferència, 
dinar de germanor i sobretaula festiva. 

 

3 
juny 

TOT DISCERNINT L’ESPERIT EN EL DIA A DIA 
123 reunió de la RAP (Reunió d’Abats i Provincials) a casa dels Paüls 

 

14  
juny 

JORNADA PRO ORANTIBUS 
La vida contemplativa. Adora i confia. 

  

Dates pendents 
juliol 

FIDELITAT I PREGÀRIA EN LA SOLITUD I EL SILENCI 
Exercicis espirituals a Montserrat 

  

dates pendents 
agost 

FIDELITAT I PREGÀRIA EN LA SOLITUD I EL SILENCI 
Exercicis espirituals a Montserrat 

 

23-26 
setembre 

JOVES RERE LES PETJADES DEL CRIST 
“Jesús mirà el jove i el va estimar”. Mc 10,21 
Taller per a joves consagrats/es. Roma, 23-26 de setembre de 2015 
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3-4 
octubre 

INICIATIVA CONJUNTA DE LA VIDA CONSAGRADA A ESPANYA 
Única iniciativa convocada per la Comissió episcopal de Vida Consagrada i la 
Comissió de Bisbes i Superiors Majors de la Conferència Episcopal Espanyola 
Madrid.  
Dissabte, 3 d’octubre. Marí: ponències. Tarda: concert-testimoniatge. 
Diumenge, 4 d’octubre: eucaristia a la catedral i peregrinació a llocs emblemàtics de 
la vida consagrada a Madrid 

 

10-12 
novembre 

COMPARTIR INQUIETUDS I ESPERANCES 
XXII assemblea general de CONFER a Madrid 

 

octubre o 
novembre 

L’ALEGRIA I LA BELLESA DE LA VIDA CONSAGRADA 
Vine i ho veuràs” (Jn 1,46). Festival d’art, música i testimoniatges 

2016 

24 – 2 
gener a febrer 

SEMANA MUNDIAL DE LA VIDA CONSAGRADA EN UNITAT 
Roma. 

 

27-30 
gener 

EL SEGUIMENT DE JESÚS A LA LLUM DE L’EVANGELI 
Simposi internacional per a Instituts de Vida Consagrada i Societats de Via 
apostòlica: «El seguiment evangèlic, forma permanent de vida a l’Església, cap al 
futur». Roma, 27-30 de gener de 2016 

 

30 
gener 

PROFECIA, SANTEDAT I MARTIRI EN LA CIUTAT HUMANA 
Vetlla de pregària e Sant Pere del Vaticà 

 

1 
febrer 

AUDIÈNCIA AMB EL PAPA 
Vetlla de pregària a Roma i a cada diòcesis 

 

2  
febrer 

CLOENDA DE L’ANY DE LA VIDA CONSAGRADA 
Eucaristia de clausura de l’Any de la Vida Consagrada 
Jornada Mundial de la Vida Consagrada 

 

 Esdeveniments  SENSE DATA ENCARA DEFINIDA 
 III Jornada de Comunicació URC 
 Jornades de formació permanent 

 Grup Anawim, trobada de superiores majors 

 Cicle de conferències amb la Fundació Joan Maragall 

 73 assemblea general de l’URC 

 Assemblea de CONFER 

 En les perifèries de les ciutats: Religioses/os en barris obrers i populars 

 

 Altres tasques 
 EXPOSICIÓ DE LA PRESÈNCIA DE LA VIDA CONSAGRADA A CADA DIÒCESI 

GESTOS | PROJECTES INTERCONGREGACIONALS I SOLIDARIS 
MAPA DE CATALUNYA DEL FUNDADORS/ES I ITINERARIS 

 

CATALUNYA CRISTIANA, en el número d’aquesta setmana, amb data 30 de novembre de 2014, amb 
motiu de l’inici de l’Any de la Vida Consagrada, publica un bon nombre de pàgines dedicades a la vida 
religiosa. Les pàgines 3 i 4 recullen especialment l’opinió del P. Màxim Muñoz, president de l’URC, així 
com d’altres religioses o religiosos. Gràcies, Catalunya Cristiana, pel seguiment constant de la vida 
religiosa. Bona lectura! 
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Amb motiu de l’Any de la Vida Consagrada s’intensifica la invitació a celebrar reunions 
intercomunitàries i intercongregacionals per compartir la fe i la vida en comunitats properes 

de la mateixa ciutat, barri o zona 
geogràfica. La Junta Directiva de 
l’URC, amb el suport de 
l’Assemblea General, esperona a 
viure algun moment al llarg 
d’aquest any fent xarxa amb altres 
comunitats religioses. 
S’invita també a comunicar notícies 
d’aquestes realitzacions a l’Horeb 
per poder així a animar-nos a 
treballar en aquesta línia de 
comunió fraterna. 
És evident que l’organització ha de 
ser espontània a partir dels propis 
grups en les zones pertinents. 

 
 

 

 

CONFER hemos creado una página web que aglutinará información, materiales, 
recursos… para contribuir a dar mayor difusión a lo que es y vive la Vida Religiosa: 
(http://añodelavidaconsagrada.confer.es) 

 
Con el objetivo de dar mayor visibilidad y presencia, nos gustaría que esta herramienta 
tuviera una amplia participación. Para ello, hay varios aspectos en los que pedimos 
vuestra implicación: 
 
• Dar a conocer a las comunidades que, dentro de los recursos que queremos poner 
a su disposición, encontrarán en esta web el material para una oración comunitaria que 
cada semana de este año prepararán desde las Confer Regionales y Diocesanas. Este 
recurso lo podrán encontrar en la sección CELEBRAMOS de esta web. 
 
• Comunicarnos las iniciativas, las convocatorias festivas, los recursos de distinto 
tipo (videos, canciones, oraciones…) que se preparen desde las Congregaciones para 
celebrar el Año de la Vida Consagrada. 
 
• Dentro de la web hay también una sección que hemos llamado PERSONAS QUE 
DEJAN HUELLA. Queremos dar a conocer a través de pequeñas reseñas, la vida de 
hermanos y hermanas que con su testimonio en la vida cotidiana, su servicio apostólico, 
sus actitudes… han dejado huella allá por donde han pasado. No se trata de personas 
que estén en proceso de beatificación, sino de religiosos y religiosas que sencillamente 
han sido significativas por su manera de vivir. Incluso podría ser bonito que personas que 
han convivido con ellas pudieran escribir estas reseñas, de aproximadamente 10 líneas 
y acompañadas de una fotografía. 
 

Xarxes intercomunitàries i intercongregacionals 

Nou web de CONFER: http://añodelavidaconsagrada.confer.es 

http://añodelavidaconsagrada.confer.es/
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Pau VI va firmar al Vaticà el 28 d’octubre del 1965 el decret conciliar Perfectae caritatis 
sobre l’adequada renovació de la vida religiosa. Amb motiu de celebrar-se el 2015 els 50 
anys de la promulgació del decret, el papa Francesc ha convocat l’Any de la Vida 
Consagrada, que comença el 30 de novembre del 2014, inici del temps litúrgic de l’Advent, 
i acaba el 2 de febrer del 2016, Jornada Mundial de la Vida Consagrada. 

Qui no coneix religioses i religiosos de congregacions diferents? Qui no ha visitat un 
monestir buscant pau i silenci? Qui ignora la dedicació de religioses i de religiosos en l’àmbit 
de l’ensenyament, de la sanitat i de l’exclusió social? Qui no admira persones consagrades 

que són missioners a 
diferents països del món? 
Uns pocs són molt coneguts. 
La majoria es mou amb 
discreció, fora dels focus 
mediàtics. Són com el llevat 
en la massa. Ajuden a la 
transformació quasi de 
manera imperceptible. Són 
com el perfum, que dispersa 
l’aroma sense deixar-se 
veure gaire. Quan els 
necessites, solen estar al teu 
costat. Es troben com a casa 
seva a les perifèries del 
pensament, de la geografia, 
de la pobresa... El seu 
coratge profètic els empeny 

a assumir missions d’avantguarda. No és or tot el que lluu. També cometen errors, però 
globalment són una alenada d’aire fresc. No volen ser millors que els altres, sinó seguidors 
de Crist que viuen la vida comunitària en fraternitat. Se’ls valora pel que fan, però saben 
que l’important és ser i realitzar el somni que Déu té per a la seva vida. 

En 50 anys han passat molt coses. L’Església i el món han experimentat diversos tsunamis 
que n’han sacsejat els fonaments més consolidats. Èpoques de progrés i benestar que no 
sempre han anat acompanyats de valors ètics. La 
preocupació pels interessos terrenals ha relegat les ànsies 
religioses de molta gent. Secularització amb llums i ombres. 
La crisi econòmica actual ha estat un despertar dur. 
L’espiritualitat ressorgeix, a vegades, amb aparences de 
camuflatge. En aquests 50 anys, s’ha experimentat un 
descens important de vocacions, especialment en alguns 
països d’Europa o de zones adinerades. 

Alguns malastrucs voldrien prescindir de la vida consagrada 
perquè, a vegades, és incòmoda. El seu esperit de denúncia, 
no sempre lliure d’incoherència, fa nosa. El papa Benet XVI no va poder ser més clar: «La 
vida consagrada com a tal té l’origen en el Senyor mateix, que va escollir per a ell aquesta 
manera de viure pobra, verge i obedient. Per això la vida consagrada no podrà faltar ni morir 
mai a l’Església. Va ser volguda pel mateix Jesús com una part necessària de la seva 
Església.» 

Sis mil llavors d’esperança 

Se’ls valora pel 

que fan, però 

saben que 

l’important és ser i 

realitzar el somni 

que Déu té per a la 

seva vida 
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A Catalunya hi ha en nombres rodons 6.000 persones consagrades. No venen optimisme. 
Transmeten esperança, que segons Vaclav Havel, «no vol dir estar segur que una cosa 
sortirà bé, sinó tenir la certesa que alguna cosa té sentit, no importa el resultat». 

Lluís Serra i Llansana 
 

 

2015, ANY DE LA VIDA CONSAGRADA 
 

Convocació El papa Francesc va convocar l’AVC (Any de la Vida Consagrada) el 29 de novembre de 2013 

al final d’una trobada amb 120 Superiors generals dels Instituts masculins. 

Presentació El cardenal João Braz de Aviz, prefecte de la Congregació per als Instituts de Vida Consagrada 

i les Societats de Vida Apostòlica (CIVCSVA) i l’arquebisbe José Rodríguez Carballo, O.F.M., 

secretari del mateix dicasteri van presentar l’AVC 2015 a l’ Oficina de Premsa de la Santa Seu 

el 31 de gener de 2014. 

Inici 30 de novembre de 2014, primer diumenge d’Advent, precedit per una vetlla de pregària. 

Final 2 de febrer de 2016, Jornada Mundial de la Vida Consagrada, precedida d’una vetlla de 

pregària. 

Motiu En el context dels 50 anys del Concili Vaticà II i, en particular dels 50 anys de la publicació del 

decret conciliar “Perfectae caritatis” sobre la renovació de la vida consagrada. 

Objectius “Duc in altum! Aquesta paraula ressona també avui per a nosaltres i ens convida a recordar 

amb gratitud el passat, a viure amb passió el present i a obrir-nos amb confiança al futur: 

«Jesucrist és el mateix, ahir, avui i sempre» (Hb 13,8). (Novo Millenniuo Ineunte, 1) 

1. Recordar amb gratitud el passat 

“Reconeixem en aquests 50 anys que ens separen del Concili un temps de gràcia per 

a la vida consagrada, en quant marcats per la presència de l’Esperit Sant que ens 

porta a viure també les debilitats i infidelitats com a experiència de la misericòrdia i 

de l’amor de Déu, volem que aquest any sigui una ocasió per recordar “amb memòria 

grata” aquest passat recent.” João Braz de Aviz 
 

2. Obrir-nos amb confiança al futur  

“Som molt conscients que el moment actual és ‘delicat i fatigós’ i que la crisi que 

travessa la societat o la mateixa Església toca plenament a la vida consagrada. Però 

volem assumir aquesta crisi no com avantcambra de la mort sinó com una ocasió 

favorable per al creixement en profunditat i, per tant d’esperança, motivada per la 

certesa que la vida consagrada no podrà desaparèixer mai de l’Església ja que ‘va ser 

volguda pel mateix Jesús com a part irremovible de la seva Església”.  João Braz de 

Aviz 
 

3. Viure amb passió el present  

“Un moment important per ‘evangelitzar’ la vocació pròpia i donar testimoniatge de 

la bellesa de la ‘sequela Christi’ en les múltiples formes en què es desenvolupa la 

nostra vida. Els consagrats recullen el testimoni que els van deixar els seus fundadors 

Dades i orientacions sobre l’Any de la Vida Consagrada 
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i volen despertar al món amb el seu testimoniatge profètic i la seva presència en les 

perifèries existencials de la pobresa i el pensament”. João Braz de Aviz 

 
Documents 1.  Revisió de “Mutuae relationes” sobre les relacions entre els bisbes i els religiosos a 

l’Església 
 2. Actualització de la instrucció “Verbi Sponsa” que tracta de l’autonomia y de la clausura 

de las religioses enterament contemplativa 
 3. Un document en preparació tractarà de la vida i la missió dels religiosos 

4. Un document que abordarà la qüestió de la gestió de béns por part dels consagrats per 
oferir línies i orientacions en les complexes situacions que es presenten en aquest 
àmbit. 

5. Nova constitució apostòlica sobre la vida contemplativa en lloc de l’actual “Sponsa 
Christi”, promulgada per Pío XII al 1950, que tracta de l’autonomia i de la clausura de 
las religioses enterament contemplatives 

 
Calendari i propostes de la CIVCSVA 
 

1. OBERTURA: 

 Vetlla de pregària: 29 de novembre de 2014 

 I Diumenge d’Advent: 30 de novembre de 2014 
 

2. CLAUSURA: 

 Vetlla de pregària: 1 de febrer de 2016 

 Jornada mundial de la *VC: 2 de febrer de 2016 
 

3. TEMPS DE REFLEXIÓ I DE COMPARTIR A NIVELL MUNDIAL 

 Trobada ecumènica de consagrats/es. Roma, 22-24 de gener de 2015 

 Seminari per a formadors/as a la VC. Roma, 8-11 d’abril de 2015 

 Laboratori per a joves consagrats/es. Roma, 23-26 de setembre de 2015. 
 

4. SETMANA MUNDIAL DE LA VC EN LA UNITAT.  
Roma, 24 de gener – 2 de febrer de 2016. 

 
5. PER A INSTITUTS DE VC I SOCIETATS DE VA A l’ESGLÉSIA 

«El seguiment evangèlic, forma permanent de vida a l’Església, cap al futur».  
Simposi internacional. Roma, 27-30 de gener de 2016. 

 
6. ESDEVENIMENTS PER CELEBRAR JUNTS a Roma: 

 Vetlla de pregària a la plaça de sant Pere. 
«Profecia, santedat i martiri a la ciutat humana»: 30 de gener de 2016. 

 Audiència del Papa: 1 de febrer de 2016. 

 Eucaristia de clausura de l’Any de la VC: 2 de febrer de 2016. 
 

7. ELS SET ITINERARIS 
1. Laboratoris d’estudi i de compartir organitzats per Universitats Pontifícies dirigides per 

Ordes religiosos sobre temes de VC. 
2. Memoria sanctorum de la Vida Consagrada. 
 Stationes en llocs de particular significativitat apostòlica al món. 
3.    Memoria martyrium consagrats i consagrades del segle XX i XXI.  

Stationes en llocs de particular testimoniatge al món. 
4. Cadena mundial de pregària entre monestirs.  
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Stationes en monestirs de particular significativitat monàstica al món. 
5. Secció monàstica on-line del STUDIUM per a les monges contemplatives. 
6. Camins de significativitat evangèlica decidits i realitzats en interacció entre Instituts 

apostòlics, Societats de vida apostòlica, Vida monàstica, Instituts seculars, Ordo 
virginum, nous instituts. 

7. Via pulchritudinis. “Una cosa demano al Senyor, només això busco: habitar a la casa 
del Senyor tots els dies de la meva vida per agradar la dolçor del Senyor i contemplar 
la bellesa del seu temple” (Sal 27,4). Els llenguatges artístics en la Vida Consagrada per 
a la contemplació i l’anunci de la veritat i de la bellesa de la fe. 

 
Cronograma 

  Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg   

NOVEMBRE 24 25 26 27 28 29 30 29 vetlla de pregària | 30 obertura de l’Any de la Vida Consagrada 

GENER 19 20 21 22 23 24 25 22-24 trobada 15usticia15 de consagrats/es. Roma 

ABRIL 6 7 8 9 10 11 12 8-11 Seminari de formadors/es. Roma 

SETEMBRE 21 22 23 24 25 26 27 23-26 Laboratori per a joves consagrats/des. Roma. 

NOVEMBRE 16 17 18 19 20 21 22 18-21 Congrés de la Vida Monàstica internacional 

NOVEMBRE 23 24 25 26 27 28 29 18-21 Congrés de les Societats de Vida Apostòlica i l’Ordo Virginum 

GENER 17 18 19 20 21 22 23 24-2 setmana mundial de la VC en la unitat. Roma 

GENER 24 25 26 27 28 29 30 27-30: simposi internacional |30 Vetlla de pregària a Sant Pere  

FEBRER  31 1 2 3 4 5 6 1 vetlla de pregària | 2 cloenda: Jornada Mundial de la Vida Consagrada 

FEBRER 7 8 9 10 11 12 13 Roma 1 audiència del Papa | 2 Eucaristia de cloenda 

 

CONFER Orientacions  

1. Des dels objectius i propostes de la CIVCSVA, procurar que sigui un any per aprofundir en 
el sentit d’aquesta forma de vida i una ocasió per donar a conèixer la vida consagrada a 
l’Església i a la societat. 

2. Treballar l’organització de l’Any amb CONFER regionals i diocesanes, concedint 
importància a la visibilització i mobilització en cada racó on ens trobem. 

3. Promoure actes de reflexió, però també festius, de simbologia de comunió i projectes de 
compromís intercongregacionales. 

4. Visibilització en els mitjans de comunicació, a les xarxes socials i a través de les 
publicacions pròpies de CONFER. 

5. Que l’Any ajudi a millorar en les mútues relacions entre nosaltres/as, amb pastors, laics i 
altres batejats a les diferents Esglésies particulars, per buscar una harmonia de les 
relacions en el camí del Poble de Déu. 

6. Coordinar iniciatives amb els instituts de vida consagrada, centres superiors de religiosos 
i publicacions de vida religiosa. 

7. Realitzar les convocatòries habituals amb aquest rerefons de l’Any durant el temps que 
duri. 

8. Tenir en compte l’Any Teresià (V Centenari). 
9. Proposta directa per a CONFER regionals i/o diocesanes: exposició sobre la Vida 

Consagrada en la diòcesi. 
 
URC Orientacions i criteris 

1. Accentuar la centralitat del Crist en la celebració de l’Any de la Vida Consagrada, en el 
nostre cas com a vida religiosa i en comunió amb els altres sector implicats, a través de 
la pregària, la interioritat, la formació i la reflexió compartida. Celebració interna de cada 
congregació (i de la mateixa URC) amb fidelitat al carisma rebut. 
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2. Generar una dinàmica de sortida que consolidi la presència com Església en la societat i, 
especialment, en les perifèries. Un esforç de comunicació. 

3. Elaborar un programa que, més enllà de les aparences, orienti al seguiment del Crist i als 
valors cristians en profunditat. 

4. Coordinar les actuacions de la celebració de l’Any de la Vida Consagrada a Catalunya, 
partint de la Conferència Episcopal Tarraconense i de les mateixes diòcesis per anar ben 
units, tot evitant duplicar esforços i amb la voluntat d’arribar a tothom. 

5. Fer visible la crida a la vida consagrada a través del testimoniatge. 

 

 

 

A l’inici de l’Any de la Vida Consagrada recoem les paraules del papa Francesc, 
pronunciades en la Trobada amb les comunitats religioses de Corea, el 16 d’agost de 2014 
amb motiu del seu viatge apostòlic a la República de Corea per participar en la VI Jornada 
de la Joventut Asiàtica. El seu discurs fou pronunciat al Training Center “School of Love”, 
Kkottongnae. 
 

Buenas tardes. Tenemos un pequeño problema. Si hay algo que no se debe descuidar 
nunca es la oración, pero hoy la haremos cada uno por nuestra cuenta. Les explico por qué 
no podemos rezar juntos las Vísperas: tenemos un problema de horario con el despegue 
del helicóptero. Si no sale a tiempo, corremos el riesgo de “estrellarnos” en la montaña. 
Ahora haremos únicamente una oración a María, nuestra Madre. Todos juntos, rezamos a 
la Virgen todos juntos. Luego hablarán los presidentes y después hablaré yo. 

Dios te salve, María… 

Queridos hermanos y hermanas en Cristo: 

Saludo a todos con afecto en el Señor. Es bello estar hoy con ustedes y compartir este 
momento de comunión. La gran variedad de carismas y actividades apostólicas que ustedes 
representan enriquece maravillosamente 
la vida de la Iglesia en Corea y más allá. 
En este marco de la celebración de las 
Vísperas, en la que hemos cantado –
¡deberíamos haber cantado!– las 
alabanzas de la bondad de Dios, 
agradezco a ustedes, y a todos sus 
hermanos y hermanas, sus desvelos por 
construir el Reino de Dios. Doy las 
gracias al Padre Hwang Seok-mo y a Sor 
Escolástica Lee Kwang-ok, Presidentes 
de las conferencias coreanas de religiosos y religiosas. 

Las palabras del Salmo –«Se consumen mi corazón y mi carne, pero Dios es la roca de mi 
corazón y mi lote perpetuo» (Sal 73,26)– nos invitan a reflexionar sobre nuestra vida. El 
salmista manifiesta gozosa confianza en Dios. Todos sabemos que, aunque la alegría no 
se expresa de la misma manera en todos los momentos de la vida, especialmente en los 
de gran dificultad, «siempre permanece al menos como un brote de luz que nace de la 
certeza personal de ser infinitamente amado» (Evangelii gaudium, 6). La firme certeza de 
ser amados por Dios está en el centro de su vocación: ser para los demás un signo tangible 

Francesc: “L’alegria de la vida consagrada enfonsa les seves arrels en 

el misteri de la misericòrdia del Pare” 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html
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de la presencia del Reino de Dios, un anticipo del júbilo eterno del cielo. Sólo si nuestro 
testimonio es alegre, atraeremos a los hombres y mujeres a Cristo. Y esta alegría es 
un don que se nutre de una vida de oración, de la meditación de la Palabra de Dios, de la 
celebración de los sacramentos y de la vida en comunidad, que es muy importante. Cuando 
éstas faltan, surgirán debilidades y dificultades que oscurecerán la alegría que sentíamos 
tan dentro al comienzo de nuestro camino. 

Para ustedes, hombres y mujeres consagrados a Dios, esta alegría hunde sus raíces en 
el misterio de la misericordia del Padre revelado en el sacrificio de Cristo en la cruz. Sea 
que el carisma de su Instituto esté orientado más a la contemplación o más bien a la vida 
activa, siempre están llamados a ser «expertos» en la misericordia divina, precisamente a 
través de la vida comunitaria. Sé por experiencia que la vida en comunidad no siempre es 
fácil, pero es un campo de entrenamiento providencial para el corazón. Es poco realista no 
esperar conflictos; surgirán malentendidos y habrá que afrontarlos. Pero, a pesar de estas 
dificultades, es en la vida comunitaria donde estamos llamados a crecer en la misericordia, 
la paciencia y la caridad perfecta. 

La experiencia de la misericordia de Dios, alimentada por la oración y la comunidad, debe 
dar forma a todo lo que ustedes son, a todo lo que hacen. Su castidad, pobreza y obediencia 
serán un testimonio gozoso del amor de Dios en la medida en que permanezcan firmes 
sobre la roca de su misericordia. Ésta es la roca. Éste es ciertamente el caso de la 
obediencia religiosa. Una obediencia madura y generosa requiere unirse con la oración 
a Cristo, que, tomando forma de siervo, aprendió la obediencia por sus padecimientos 
(cf. Perfectae caritatis, 14). No hay atajos: Dios desea nuestro corazón por completo, y esto 
significa que debemos «desprendernos» y «salir de nosotros mismos» cada vez más. 

Una experiencia viva de la diligente misericordia del Señor sostiene también el deseo de 
llegar a esa perfección de la caridad que nace de la pureza de corazón. La castidad 
expresa la entrega exclusiva al amor de Dios, que es la «roca de mi corazón». Todos 
sabemos lo exigente que es esto, y el compromiso personal que comporta. Las tentaciones 
en este campo requieren humilde confianza en Dios, vigilancia, perseverancia y apertura 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decree_19651028_perfectae-caritatis_sp.html
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de corazón al hermano prudente o a la hermana prudente, que el Señor pone en nuestro 
camino. 

Mediante el consejo evangélico de la pobreza, ustedes podrán reconocer la misericordia 
de Dios, no sólo como una fuente de fortaleza, sino también como un tesoro. Parece una 
contradicción, pero ser pobres significa encontrar un tesoro. Incluso cuando estamos 
cansados, podemos ofrecer nuestros corazones agobiados por el pecado y la debilidad; en 
los momentos en que nos sentimos más indefensos, podemos encontrarnos con Cristo, que 
se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza (cf. 2 Co 8,9). Esta necesidad 
fundamental de ser perdonados y sanados es en sí misma una forma de pobreza que nunca 
debemos olvidar, no obstante los progresos que hagamos en la virtud. También debería 
manifestarse concretamente en el estilo de vida, personal y comunitario. Pienso, en 
particular, en la necesidad 
de evitar todo aquello que 
pueda distraerles y causar 
desconcierto y escándalo a 
los demás. En la vida 
consagrada, la pobreza es a 
la vez un «muro» y una 
«madre». Un «muro» 
porque protege la vida 
consagrada, y una «madre» 
porque la ayuda a crecer y 
la guía por el camino recto. 
La hipocresía de los 
hombres y mujeres 
consagrados que profesan 
el voto de pobreza y, sin 
embargo, viven como ricos, daña el alma de los fieles y perjudica a la Iglesia. Piensen 
también en lo peligrosa que es la tentación de adoptar una mentalidad puramente funcional, 
mundana, que induce a poner nuestra esperanza únicamente en los medios humanos, 
destruye el testimonio de la pobreza, que Nuestro Señor Jesucristo vivió y nos enseñó. Y 
doy las gracias, a propósito de este punto, al Padre presidente y a la Hermana presidenta, 
porque han hablado justamente del peligro que la globalización y el consumismo suponen 
para la pobreza religiosa. Gracias. 

Queridos hermanos y hermanas, con gran humildad, hagan todo lo que puedan para 
demostrar que la vida consagrada es un don precioso para la Iglesia y para el mundo. 
No lo guarden para ustedes solos; compártanlo, llevando a Cristo a todos los rincones de 
este querido país. Dejen que su alegría siga manifestándose en sus desvelos por atraer y 
cultivar las vocaciones, reconociendo que todos ustedes tienen parte en la formación de los 
consagrados y consagradas que vendrán después de ustedes, el día de mañana. Tanto si 
se dedican a la contemplación o a la vida apostólica, sean celosos en su amor a la Iglesia 
en Corea y en su deseo de contribuir, mediante el propio carisma, a su misión de anunciar 
el Evangelio y edificar al Pueblo de Dios en unidad, santidad y amor. 

Encomiendo a todos ustedes, de manera especial a los ancianos y enfermos de sus 
comunidades. Un saludo particular para ellos, de corazón; los encomiendo a los cuidados 
amorosos de María, Madre de la Iglesia, y les doy de corazón la bendición. Que los bendiga 
Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. 
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INFORMACIÓ DE L’URC 

Noemí Pujol, secretària de l’URC, acaba de complir un any i mig de baixa laboral. L’INNS-
Barcelona ha dictat una resolució de l’expedient d’incapacitat permanent (en grau 
d’absoluta), la qual cosa implica que deixa la feina a l’URC. Aquest expedient serà revisat 
d’aquí a un any. En cas de millora, sempre que sigui detectada abans de dos anys, es 
reincorporaria al seu lloc de treball. 

Agraïm la seva disponibilitat, atenció i amabilitat en el tracte que ha tingut sempre en 
l’exercici de la seva feina. Li desitgem que es recuperi plenament i la tenim present en les 
nostres pregàries. 

 

(Jordi Llisterri –CR– 
23/11/2014) Nous temps, 
noves dinàmiques. La primera 
trobada oberta de Laïcat XXI 
s’ha convertit en un assaig del 
Congrés del Laïcat de 
Catalunyaconvocat pel 2, 3 i 
4 d’octubre de 2015 a Poblet, 
coincidint amb el 50è 
aniversari de la clausura del 
Vaticà II. Aquest dissabte al 
matí s’ha celebrat la primera 
trobada a l’Església de Santa 

Madrona de Barcelona amb diverses dinàmiques participatives amb l’estil amb el que es vol 
enfocar en Congrés. La dimensió espiritual, contemplativa i celebrativa –més enllà de la 
reflexió teòrica- ha tingut un espai rellevant al llarg de la trobada. 

“Igual que hi ha la vocació religiosa o la sacerdotal, els laics també tenim la nostra vocació”, 
explicava una de les promotores del Congrés, Maria Mercè Sardà, durant l’eucaristia. Una 
vocació que s’ha de viure principalment entre les persones de l’entorn per oferir-los el que 
viuen els laics com a cristians: “El cristià sap que no aconseguirà la felicitat ell tot sol. És 
més, sap que la seva felicitat no depèn d’ell i que també depèn de fer feliços als altres”. 

La sessió matinal ha començat amb una breu presentació que ha donat pas a sis tallers. 
Un taller de dansa contemplativa i un altre de lectura de textos bíblics, han posat l’accent 
en la dimensió espiritual que fonamenta la vocació dels laics. Altres tallers experièncials 
s’han situat davant de les respostes personals a la pobresa o sobre els interrogants al 
voltant de l’existència. El paper dels cristians en una societat on ja són minoria i els reptes 
pastorals que planteja el Sínode sobre la família, han estat altres temes dels tallers. 

La celebració de l’eucaristia ha estat l’espai central, amb una litúrgia acurada en els cants, 
els silencis i els símbols. Acabada la celebració, els participants han anat enllaçant unes 
cintes blanques fins crear una xarxa que s’ha reunit al voltant de l’altar. 

La convocatòria s’ha tancat amb una proclama de cara al Congrés de l’any vinent amb els 
punts de partida d’aquesta convocatòria. Entre altres, la voluntat que els laics puguin 

Els laics també tenim la nostra vocació 

http://www.laicatxxi.cat/index.php
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“anunciar el missatge de Jesús amb coratge, il·lusió, i compromís personal” i “a través dels 
Signes dels Temps oferir el missatge sempre nou de l’Evangeli”. També el convenciment 
que “la xarxa humana, la fe i l’esperança compartida tenen una força imparable”. 

La trobada, que ha aplegat més d’un centenar de persones de diverses diòcesis catalanes 
i realitats eclesials, està impulsada per un grup de laics també de diverses procedències. 
Entre els assistents i els promotors hi ha diversos delegats diocesans d’apostolat seglar 
que recolzen la trobada. També han concelebrat sis capellans que s’han implicat en la 
organització. 

L’objectiu final de Laïcat XXI és que la preparació del Congrés del 2015 serveixi per 
revitalitzar la vocació dels laics procedents de parròquies i moviments, enfortint el seu 
compromís enmig del món i en les institucions de servei que ja té l’Església. El Congrés es 
prepara amb la implicació dels participants amb els treball previ d’unes fitxes sobre 
Església, món i espiritualitat.  

Vegeu: http://www.catalunyareligio.cat/articles/64751 

 

 

CIUDAD DEL VATICANO, 23 de noviembre de 2014 (Zenit.org | por Sergio Mora) – En el 
día de la solemnidad de Cristo Rey, el santo padre Francisco celebró la santa misa en la 
explanada de la basílica de San Pedro, y concedió el título de santos a cuatro beatos 
italianos y dos de la India. 

Ante una plaza de San Pedro llena de 
fieles y peregrinos, delante de los 
lienzos en la fachada de la basílica 
de San Pedro de los seis religiosos, 
el Santo padre les proclamó santos. 
A continuación las reliquias de los 
seis fueron puestas al lado del altar 
de la celebración e incensadas. 

Los nuevos santos son: 

- Giovanni Antonio Farina,(1803-1888), obispo de Vicenza, fundador de las Hermanas 
Maestras de S. Dorotea Hijas de los Sagrados Corazones. 
- Ludovico de Casoria (1814-1885), sacerdote profeso de la Orden de los Frailes Menores, 
fundador de la Congregación de las Religiosas Franciscanas de Santa Isabel, llamadas 
‘’Bigie’’. 
- Nicola da Longobardi (1650- 1709), oblato profeso de la Orden de los Mínimos. 
- Amato Ronconi (1226-1292),de la Orden Tercera de San Francisco, fundador del 
Hospicio de los Peregrinos de Saludecio, hoy Casa de Reposo/’Opera Pia Beato Amato 
Ronconi’. 
- Kuriakose Elias Chavara de la Sagrada Familia (1805-1871), sacerdote y fundador de la 
Congregación de los Carmelitas de María Inmaculada. 
- Euphrasia Eluvathingal del Sagrado Corazón (1877-1952), religiosa profesa de la 
Congregación de las Hermanas de la Madre del Carmelo. 

El papa Francesc canonitza sis beats religiosos 

http://www.catalunyareligio.cat/articles/64241
http://catalunyareligio.cat/articles/51621
http://www.laicatxxi.cat/index.php/materials-per-a-la-reflexio-i-el-coneixement/fitxes-de-treball-preparacio-del-congres
http://www.catalunyareligio.cat/articles/64751
http://www.zenit.org/?utm_campaign=diariohtml&utm_medium=email&utm_source=dispatch
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Comença la campanya Tria Escola Cristiana 2015  

Per segon any consecutiu, la Fundació Escola Cristiana 
promou una campanya conjunta de comunicació per 
donar a conèixer les 402 escoles adherides.  

La campanya d’enguany ha començat ja fa uns dies, 
abans que l’any passat, i durarà fins al final del període 
de presentació de sol·licituds de plaça escolar de 
l’educació infantil, primària i secundària obligatòria, que 
es preveu per a mitjans de març. Posteriorment hi haurà 
algunes accions per promoure específicament l’oferta de 
Formació Professional.  

Un dels elements centrals de la campanya és el cercador 
d’escoles i estudis www.triaescolacristiana.cat. 

L’acció a les xarxes socials i els anuncis tenen dues finalitats: reforçar la marca comuna 
“Escola Cristiana” i portar visites al cercador i a totes les escoles que allà s’hi troben.  

Volem associar el concepte “Escola Cristiana” a una colla de valors i atributs que ja 
estan presents a les escoles que formeu el col·lectiu, així com atraure l’interès de les 
famílies envers elles.  

Bona part de l’efectivitat d’aquesta campanya conjunta depèn del fet que cada escola 
associï la marca pròpia amb la genèrica “Escola Cristiana”. Per fer-ho, sabeu que teniu 
a la vostra disposició els cartells i tots els elements de la imatge de la campanya per utilitzar-
los i incorporar-los a les campanyes específiques que feu cada escola individualment o 
determinades xarxes d’escoles.  

No hem de menystenir les possibilitats i avantatges que ofereix per a cada centre associar-
se a la marca comuna. Només a través d’aquesta associació, la campanya conjunta té 
alguna possibilitat d’incidir realment i ser profitosa per a tots. D’altra banda, el caràcter 
genèric i neutre, més enllà dels dos trets que s’hi destaquen (ser escola cristiana i estar 
compromesos amb l’educació de qualitat per a tothom), permet que la campanya conjunta 
sigui plenament integrable i compatible amb els plantejaments i accions específiques 
de cada centre o institució i amb el posicionament més precís que cadascú cerqui per a 
la seva oferta. Algunes institucions i moltes escoles ja ho van fer el curs passat.  

La importància de “triar” i el dret a la lliure elecció d’escola  

La campanya, com l’any passat, té un missatge adreçat a tota la societat de manera més 
àmplia: la importància de l’escola i la seva elecció. Per això, la insistència en la idea de 
“tria” i els nombrosos elements de reflexió sobre com i per què triar una determinada escola, 
que posem en circulació a través de la campanya i que enguany s’integraran al web 
www.triaescolacristiana.cat com a contingut complementari al cercador.  

En aquesta línia, enguany volem incidir –encara més- en la possibilitat real de triar que 
hi ha a l’abast dels pares, tot i les limitacions pròpies de qualsevol sistema d’assignació 
de llocs escolars.  

El model d’assignació de places vigent a Catalunya és d’elecció per part de les 
famílies. Per això, el primer pas del procés és la presentació de les sol·licituds per 
part precisament de les famílies. Després vénen barems i mecanismes per arbitrar 

Fundació Escola Cristiana de Catalunya informa núm. 534  24|11|2014 
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l’assignació si hi ha més demanda que places, però no podem oblidar que tot neix de la 
sol·licitud de plaça que fa la família i 
que, si hi ha places suficients, aquesta 
sol·licitud mana per sobre d’altres 
criteris.  

El dret a l’elecció d’escola: un dret 
a difondre, a exercir i a defensar  

 Ho dèiem fa uns dies, però cal insistir-
hi, perquè sovint les famílies no 
tenen tota la informació que 
suposem i, a més, reben missatges 
que poden ser equívocs.  

I encara més: convé afirmar el dret 
d’elecció de centre, vinculat al del 
pluralisme d’oferta educativa –sense 
pluralisme aquest dret perdria sentit- 
ara que algunes forces polítiques proposen arrabassar-lo en ares a una millora de 
l’escola pública que, de fet, no res té a guanyar amb l’eliminació del pluralisme.  

Cal insistir en el fet que el dret d’elecció de centre escolar per part de les famílies 
existeix i que sortosament, ara per ara, si bé de manera imperfecta, és vigent. I convé 
contrarestar aquells que el volen suprimir.  

Que les famílies sàpiguen que gaudeixen d’aquest dret, que val la pena que 

l’exerceixin de manera raonada i conscient i que si l’aprecien, com així sembla que és 

de manera majoritària, potser l’hauran de defensar davant les opcions polítiques que 

en son contràries. 

 

 

El proper 2 de 
desembre tindrà lloc la 

celebració del 10è 
aniversari de 

l’Associació «SAÓ-
Prat», que gestiona i 

coordina diferents 
projectes socials 

d’atenció als infants i 
joves  (centre obert, 

suport escolar, centre 
socioeducatiu de dia, 

formació professional, 
ENTER per a la recerca 

de treball, dispositiu 
d’atenció als joves, 
empresa d’inserció 

laboral). Aquesta associació és el resultat de la col·laboració de tres congregacions: 
Germanes de la Immaculada Concepció, Germanes Teresianes i Germans Maristes, a la 

ciutat d’El Prat de Llobregat. 

Desè aniversari de SAÓ-Prat 
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LLIBRE ALEGREU-VOS… 
Autors: PAPA FRANCESC  
PVP: 5.03€ ( 5.23€ amb IVA )  
Editorial: Claret – Col·lecció: URC – Dades del llibre : 60 pags  
Sinopsi: «Alegreu-vos...» és una carta circular que la Congregació per als Instituts de Vida 
Consagrada i les Societats de Vida Apostòlica (CIVCSVA) ha adreçat als membres 
d’aquests diversos Instituts i Congregacions com a preparació de l’any 2015, any dedicat 
a la vida consagrada. La Carta recull diversos missatges del papa Francesc adreçats als 
cristians en general i als consagrats i consagrades amb motiu de diverses trobades i 
esdeveniments. Els religiosos i religioses hi poden trobar un bon estímul per a viure a fons 

la «joia de l’Evangeli», però també una forta interpel·lació per a renovar la seva vida, rescatar-la de la 
mundanitat, la consciència aïllada i, l’autoreferencialitat, per centrar-la en Crist i, des d’ell, ser testimonis de 
fraternitat i «anar envers els qui esperen la Paraula de consolació, inclinant-nos amb amor matern i esperit 
patern envers els pobres i els febles». Els invita a ser homes i dones audaços, de frontera, profetes, capaços 
de «desvetllar el món». Amb aquest llibret, l’Editorial Claret i l’URC (Unió de Religiosos de Catalunya) inicien 
la col·lecció «URC» (continuació de la que abans es deia «CEVRE»). En ella s’aniran publicant diversos 
documents, testimonis i materials que ajudin les comunitats cristianes i els religiosos i religioses a viure els 
apassionants reptes que l’Esperit ens proposa en els temps actuals, començant per l’Any de la Vida 
Consagrada. 

 

LLIBRE ESCRUTEU 
Autors: PAPA FRANCESC  
PVP: 5.03€ ( 5.23€ amb IVA )  
Editorial: Claret – Col·lecció: URC – Dades del llibre: 86 pags;  
Sinopsi: Després de la carta circular «Alegreu-vos...», la CIVCSVA (Congregació per als 
Instituts de Vida Consagrada i Societats de Vida Apostòlica) ofereix aquesta segona carta 
amb el significatiu títol de «Escruteu». La finalitat continua essent preparar l’esperit per a 
la celebració de l’Any de la Vida Consagrada, que començarà amb l’Advent. Com l’anterior, 
s’inspira en textos significatius de la Paraula de Déu i en l’ensenyament del papa Francesc. 
«Aquesta carta troba les seves raons en la memòria de la gràcia copiosa viscuda pels 

consagrats i les consagrades en l’Església, mentre amb franquesa invita a discernir. El Senyor és viu i actua 
en la nostra història, i ens crida a la col·laboració i al discerniment coral, per a noves estacions de profecia al 
servei de l’Església, amb vista al Regne que ve. 
Revestim-nos de les armes de la llum, de la llibertat, del coratge de l’Evangeli, per tal d’escrutar l’horitzó, 
reconèixer-hi el signes de Déu i obeir-los. Amb opcions evangèliques atrevides a l’estil de l’humil i del petit». 
(Introducció). 
El document es divideix en dues parts: en la primera fa balanç del camí de renovació viscut per la vida 
consagrada a partir del decret del Vaticà II Perfectae caritatis. Precisament l’Any de la Vida Consagrada s’ha 
convocat amb motiu del 50è aniversari d’aquest decret. En la segona part s’invita la vida consagrada a assumir 
amb decisió el seu paper profètic en diversos aspectes: l’Evangeli com a norma suprema, la formació 
contínua, el fet d’escrutar junts els signes del temps, el guiatge fratern, la mística del trobament i la profecia 
de la mediació en les cruïlles del món. I a fer-ho des del signe de la petitesa i en el cor de la pregària. 
 

A punt de sortir publicat el número 3: “Línies orientatives per a la gestió dels béns 
en els Instituts de vida consagrada i en les Societats de vida apostòlica”. Carta 
circular. 

 

NOTA MOLT IMPORTANT 
 

Les religioses i els religiosos pertanyents a l’URC poden adquirir a la Llibreria Claret 
exemplars d’aquesta col·lecció amb un descompte del 40%. 
Una facilitat per apropar-nos a textos de clara referència a la vida consagrada. 
Una oportunitat per regalar exemplars a persones que es poden beneficiar del missatge 
i del contingut de cadascun d’aquests llibres. 
  

Col·lecció URC 

http://www.claret.cat/ca/llibre/alegreu-vos
http://www.claret.cat/ca/autores/papa-francesc
http://www.claret.cat/ca/editoriales/claret
http://www.claret.cat/ca/colecciones/urc
http://www.claret.cat/ca/llibre/escruteu
http://www.claret.cat/ca/autores/papa-francesc
http://www.claret.cat/ca/editoriales/claret
http://www.claret.cat/ca/colecciones/urc
http://www.claret.cat/ca/llibre/alegreu-vos
http://www.claret.cat/ca/llibre/escruteu
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Dilluns dels DDHH: «Acollida o rebuig? Polítiques de frontera a Europa i 
drets dels migrants» 

 

Des de fa anys contemplem horroritzats la mort de 
milers d’immigrants en el seu trànsit cap a Europa, 
fugint de la 24ustici i la guerra, i com són maltractats 
per les xarxes de traficants i les mateixes autoritats. 
Aquesta 24usticia24 no és fruit de la fatalitat. Té a 
veure amb una política europea injustament restrictiva i 
insolidària, que vulnera sovint els drets humans. És 
hora de capgirar aquesta política, afavorint una 
immigració laboral realista i comprometent-se 
veritablement en favor del desenvolupament i la pau en 
els països d’Àfrica i Orient Mitjà. 

Ponents: 

Ferran Camas Roda, catedràtic de Dret del Treball i de 
la Seguretat Social, i director de la Càtedra 
d’Immigració, Drets i Ciutadania de la Universitat de 
Girona. 
 
Miguel Pajares, doctor en Antropologia Social per la 
Universitat de Barcelona i president de la Comissió 
Catalana d’Ajuda als Refugiats. 

Data: dilluns 1 de desembre 
Hora: 19h 
Lloc: sala d’actes de Cristianisme i Justícia (Roger de 
Llúria 13, Bcn.) 

Entrada lliure i retransmissió en directe a través de la 
nostra pàgina web. 

Cicle de cinema Ignasi Salvat: Intocable 

 

Philippe, un 24usticia2424a milionari que s’ha quedat 
tetraplègic a causa d’un accident de parapent, 
contracta com a cuidador a domicili a Driss, un 
immigrant d’un barri marginal recentment sortit de la 
presó. Encara que, a primera vista, no sembla la 
persona més indicada, els dos acaben aconseguint que 
convisquin Vivaldi i Earth Wind and Fire, l’eloqüència i 
la hilaritat, els vestits d’etiqueta i el xandall. Dos mons 
enfrontats que, a poc a poc, congenien fins a forjar una 
amistat tan absurda, divertida i sòlida com a 
inesperada, una relació única en la seva espècie de la 
qual salten espurnes. (FILMAFFINITY) 
 
Presenta: Nubar Hamparzoumian 

Data: divendres 28 de 24usticia24 
Hora: 19h 
Lloc: Sala d’actes de Cristianisme i Justícia (Roger de 
Llúria 13, Bcn.) 

Cristianisme i Justícia 

http://www.cristianismeijusticia.net/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=2563&qid=124948
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Pregària – concert: «Cançons a la Intempèrie. 25 anys del martiri de la 
UCA» 

 

A través de la cançó, la lletra i el silenci, us proposem 
un nou recorregut espiritual: del testimoni d’aquells que 
van donar la vida en favor de la 25usticia amb els més 
pobres, tot recordant el 25è aniversari dels màrtirs d’El 
Salvador, a la necessitat en ple temps d’advent que 
l’esperança torni a néixer avui al nostre món. 
 
Enric Puiggrós – veu i guitarra                     
Julia Díaz – veu                                        
Esteban Faro – veu i baix 
Xavi Casanovas – trompeta 
Eusebi Fortuny – percussió 

Data: dijous 4 de desembre 
Hora: 21h 
Lloc: Església dels Jesuïtes de Casp (Casp 27, Bcn.) 

Cursos a partir de Gener 

«La Gran involució». S’analitzaran algunes de les nombroses contrareformes del govern actual, com 
a peces d’una “revolució conservadora”, a càrrec de Luis Sols. Els dijous a les 19h. Inici: el 15 de 
gener. Matrícula aquí. 

El «descentrament» vers els petits, pobres i marginats en les diverses tradicions espirituals, a 
càrrec de Jaume Flaquer, Josep Giménez i Xavier Melloni. Els dilluns a les 19h. Inici: el 19 de gener. 
Matrícula aquí. 

Roger Shutz, lluita i contemplació, a càrrec de Jaume Casasses. Els dimarts a les 19h. Inici: el 27 
de gener. Matrícula aquí. 

 

 

 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 i 
títol, font i 
data 

Michael MacCarthy, sj 
Ellacuría o la universitat necessària 
ARA, 16 de novembre de 2014, diumenge 
 

Xavier Alegre, sj, entrevistat per Carme Munté. 
«Ellacuría ens ajudaria a ser més crítics» 
Catalunya Cristiana, 16 de novembre de 2014 
 

Víctor Codina, sj 
25 años del martirio salvadoreño 
http://blog.cristianismeijusticia.net/?p=11572&lang=es 

57 
Publicat 27 de novembre de 2014 

 

Ellacuría, 25 anys després 

 

http://www.cristianismeijusticia.net/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=2564&qid=124948
http://www.cristianismeijusticia.net/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=2564&qid=124948
http://www.cristianismeijusticia.net/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=2565&qid=124948
http://www.cristianismeijusticia.net/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=2565&qid=124948
http://www.cristianismeijusticia.net/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=2566&qid=124948
http://www.cristianismeijusticia.net/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=2566&qid=124948
mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
http://blog.cristianismeijusticia.net/?p=11572&lang=es
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El 30 de novembre, primer diumenge d’Advent, comença l’Any de la Vida Consagrada 
convocat pel papa Francesc. L’Església dedicarà els pròxims mesos a reflexionar sobre el 
paper dels religiosos i religioses avui dia. Una oportunitat per donar a conèixer aquest estil 
de vida i plantejar-se nous reptes de futur. “Signes dels temps” entrevista Màxim Muñoz, 
provincial dels claretians i president de la Unió de Religiosos de Catalunya. 
 
Altres temes: 

- Reportatge sobre Stella Maris al port de Tarragona, el servei de l’Apostolat del Mar de 
l’arquebisbat de Tarragona.  
- Espai de “Patrimoni”: Església de Santa Maria de Porqueres, Pla de l’Estany. 
 

Data: 30 de novembre de 2014 

Horari d’emissió: TV3, diumenge, a les 10,00 

www.tv3.cat/signesdelstemps 

www.facebook.com/signesdelstemps 

 
 
 
 

Per quart any, la Direcció General d’Afers Religiosos ha convocat el Memorial Cassià Just. 
En aquesta edició, el jurat ha aprovat concedir el guardó a la Comunitat de Taizé (França) 
pel seu treball amb els joves, a favor de la reconciliació i amb perspectiva ecumènica. 
 
L’acte de lliurament se celebrarà al Palau de la Generalitat el dimecres 3 de desembre de 
2014, a les 7 del vespre, i el guardó serà recollit pels germans Pere i Cristian de Taizé, en 
nom de tota la comunitat. Si hi voleu assistir, heu de sol·licitar la invitació tot indicant el 
número del carnet d’identitat al 93 554 58 52 o dgar.governacio@gencat.cat  

TV3 Signes dels temps: “Any de la Vida Consagrada” 

Memorial Cassià Just a la Comunitat de Taizé: acte de lliurament 

http://www.tv3.cat/signesdelstemps
http://www.facebook.com/signesdelstemps
dgar.governacio@gencat.cat
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Així mateix, també ens conviden a enviar a través de correu electrònic (a l’adreça suara 
esmentada) o twitter (@afersreligiosos) comentaris sobre la vost ra relació amb Taizé i 
d’agraïment al servei que ofereix la comunitat. Podeu trobar més informació del guardó i de 
la Comunitat de Taizé en el web. 
 
 
 
 

 

 

 
 

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 
Guia (actualització i canvis): guía.urc@gmail.com 
S’ha suprimit la línia de fax 
 
 

Contacta amb nosaltres 

Lluís Serra Secretari general de l’URC i director del CEVRE sec.general@urc.cat 
Secretaria 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 

 

    NOVEMBRE | 2014 
29 ds AVC: vetlla de pregària 

30  dg AVC: obertura de l’Any de la Vida Consagrada 

    DESEMBRE | 2014 
1 dl CEVRE – Formació inicial T1  

8 dl 
LA FORÇA DE LA PREGÀRIA 
Inici de la cadena mundial de pregàries als Monestirs 

9 dm URC - Junta directiva 

15 dl CEVRE - Formació inicial T1  

Secretaria de l’URC 

 

Calendari URC - CEVRE 2014-2015 
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