Barcelona, 4 de desembre de 2014

ANY VII. núm.

INICI DE L’ANY DE LA VIDA CONSAGRADA

L’Any de la Vida Consagrada s’inicia en un clima de pregària i
fraternitat a les diòcesis de Catalunya
Carta Apostòlica del papa Francesc (Horeb 279)
Carta dels Bisbes de Catalunya (Horeb 278)
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Un do per a l’Església i per al món
Comença l’Any de la Vida Consagrada
Rosa María Jané Chueca – Catalunya Cristiana
El 29 de novembre, a les 19.00, s’inicia l’Any de la Vida Consagrada amb una vetlla de
pregària a Santa Maria la Major a Roma. L’endemà, el diumenge 30, se celebrarà
l’eucaristia a la basílica de Sant Pere. D’aquesta manera s’inicia a tot el món l’Any de la
Vida Consagrada, que s’allargarà fins al 2 de febrer del 2016, Jornada Mundial de la Vida
Consagrada, quan es tancarà amb una eucaristia a la basílica de Sant Pere a Roma.

El papa Francesc ha proposat celebrar aquest any, emmarcat en el 50è aniversari del decret
Perfectae caritatis, del Concili Vaticà II, sobre la renovació de la vida consagrada a
l’Església. Segons el cardenal João Braz de Aviz, prefecte de la Congregació per a la Vida
Consagrad a, aquest any té tres grans objectius: fer memoria agraïda d’aquests 50 anys,
abraçar el futur amb esperança i viure el present amb passió.
La vida religiosa catalana també espera amb il·lusió aquest Any de la Vida Consagrada.
Màxim Muñoz, provincial dels Claretians de Catalunya i president de la unió de
Religiosos de Catalunya (URC) explica a Catalunya Cristiana que aquest any «representa
una bona oportunitat per donar a conèixer aquest estil de vida i missió». Donar a conèixerla implica que «els religiosos estem contents de ser religiosos; per tant, que la gent sàpiga
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que és una forma de vida atractiva i, per als joves, que val la pena ficar-s’hi». Muñoz també
creu que és una ocasió per «fer una revisió i una renovació sobre el punt en el qual ens
trobem, quin camí hem recorregut i quins són els reptes que es presenten d’ara endavant».

«El nostre estil de
vida pot aportar a la
societat un cert tipus
de vida alternativa
que recorda valors
essencials que potser
tenen el risc de
perdre’s»
Màxim Muñoz

Segons el president de l’URC, vivim un moment,
gràcies sobretot a l’impuls i guiatge del papa Francesc,
«per repensar si realment estem responent al que
l’Església i la societat necessita. També és un bon
moment per reforçar i revisar les relacions que tenim
les congregacions entre nosaltres i també amb
l’Església local».
Saveria Antonietti, filla de Sant Pau, està
entusiasmada amb aquest any convocat per Francesc:
«En un moment de crisi vocacional es posa sota la llum
la vida religiosa i això és un motiu d’alegria, perquè ens
anima a renovar-nos, a donar lluentor a aquesta vida
que és un do. Per això enguany és una invitació perquè
prenguem consciència del do que significa la vida
religiosa, del valor que té.»

Per la seva banda, el Gmà. Anton Gordillo, monjo benedictí de Montserrat, està
convençut que enguany «ha de ser una oportunitat per a la renovació interior que
constantment ha de fer cadascú. Per aprofundir en el sentit de la pròpia vocació d’on ha de
sortir un desig d’unir-nos més a Crist amb un esperit de servei als altres».
El logotip de l’Any de la Vida Consagrada és un colom sobre el mar, on hi ha estels amb el
lema «Evangeli, profecia, esperança». Per a Màxim Muñoz, aquestes tres paraules
resumeixen molt bé l’essència de la vida religiosa: «L’Evangeli és el centre de la nostra
vida. La profecia es caracteritza principalment per compartir la funció profètica de Jesús, és
a dir, la capacitat de llegir els signes dels temps del Poble de Déu i respondre des de l’anunci
joiós i la denúncia arriscada de les coses que no funcionen bé. La profecia ajuda l’Església
a despertar, a evitar que s’adormi; sempre li recorda els seus orígens, la radicalitat del
seguiment de Jesús.» En relació amb l’esperança, recorda que «un dels aspectes que el
Sínode de la Nova Evangelització va demanar als religiosos va ser que, dins d’aquest món,
hi hagués signes d’esperança. La
nostra forma de vida evoca aquest
món que és en mans de Déu;
podem estar segurs que el Regne,
malgrat que a vegades sembla que
la llavor caigui en terreny pedregós,
finalment donarà fruit. Aquesta
espera no ha de ser passiva, sinó
que hem de dedicar-nos a
promoure, a anunciar el Regne».
Per a la Gna. Saveria, «l’Evangeli
és el que cada institut, cada
congregació, ha de proclamar, cadascú segons el seu carisma. Si una congregació no
evangelitza, no serveix. Si no som aquest testimoni viu de l’Evangeli, no servim. Som
profetes quan realment vivim i tenim el valor d’anunciar i proclamar l’Evangeli. La vida, si
no porta a la profecia, no és vida. El nostre món necessita esperança. Si nosaltres rebem
Jesús i el vivim, hem de transmetre esperança perquè si no és així no és autèntic el que
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diem i el que vivim. Crist ha promès que serà amb nosaltres
fins a la fi del món, ha donat la vida per nosaltres... la nostra
esperança és Jesús, que és el nostre camí, la nostra veritat
i la nostra vida».
Tanmateix, el Gmà. Anton és una mica més crític amb el
logotip d’aquest Any de la Vida Consagrada: «És un resum
parcial. Manca l’Amor. L’Evangeli són paraules amb la
saviesa

Saveria
Antonietti
«El pitjor que pot
passar-nos és la
indiferència i això
és una malaltia en
la nostra societat»

del passat que il·luminen el present i dóna sempre una
nova proposta cap al futur; una profecia cap a on han d’anar
les coses; amor que marca el present i que dóna il·lusió i
sentit a la vida sempre orientada cap a Déu i cap als homes i dones, i, finalment, l’esperança
en un futur que desitgem canviar per a millor.»
Desencís i cansament
La vida religiosa travessa uns moments que no són fàcils. La Gna. Saveria reconeix que
«en una societat laïcista i amb tots els antivalors que presenta, la vida religiosa ha quedat
una mica menystinguda i això ens ha deixat una mica apagats i cansats. D’una banda, vols
tirar endavant l’obra amb el teu carisma propi i veus que potser no hi arribes, que calen laics
per mantenir el carisma. I això crea sobreesforç».
Han passat 50 anys d’ençà del document Perfectae caritatis i Màxim Muñoz considera que
la vida religiosa és una de les institucions eclesials que més seriosament s’han pres la
renovació conciliar. Sobre la vida religiosa a Europa, i a Occident en general, opina que
«se’ns reclama una nova creativitat per respondre a reptes que abans no teníem. Mantenir
la fidelitat a aquest estil de vida en les circumstàncies actuals no és fàcil».
Un problema real és la manca de
vocacions, que suposa un
desafiament considerable. Per
això, el provincial dels Claretians
es planteja «si hem de canviar el
model de vida consagrada. No hi
ha religiosos ni sacerdots perquè
no hi ha cristians; si no hi la base,
no pot haver-hi vocacions. Ens
hem
adonat
que
aquesta
renovació ha de ser constant. La
fidelitat creativa davant dels nous
reptes
ha
de
fer-se
contínuament». També indica que
és una oportunitat «per revisar la nostra forma de vida. Que la manca de vocacions no
estigui motivada per la manca de testimoni o que no sapiguem vehicular bé l’essència de la
nostra vida religiosa, el nostre lliurament generós sobretot als més desfavorits. És una
oportunitat per parlar de la nostra vida, però sense angoixes». I afegeix: «No hi ha vocacions
perquè la realitat social i econòmica fa que un jove estigui a molta distància de plantejar-se
entrar en la vida religiosa. Tenim poques vocacions, però sí que en tenim. Són vocacions
“tardanes”. Són joves que han viscut la seva vida universitària, laboral... i que han trobat
en la vida religiosa un estil de vida que els obre horitzons en el sentit de la transcendència:
4

recerca de Déu, experiència profunda de l’Evangeli, la vida comunitària, la possibilitat
d’entregar la seva vida als valors que ells consideren que són importants.»
Malgrat tot, el benedictí Anton Gordillo sosté que la vida religiosa «viu un moment
d’autenticitat i de repte. Una vida religiosa que sempre ha de ser feliç i plena, malgrat les
dificultats». Aquest és també el
pensament del Papa. Així, la
religiosa paulina posa en relleu que
a l’Evangelii gaudium Francesc «ens
fa una crida molt forta a la vida
comunitària,
plena
d’amor,
d’il·lusió... és una crida que et fa
reaccionar i et dóna ànims per
reconstruir, per reanimar unes
comunitats perquè siguin testimonis
i perquè pugui brollar-ne alguna
cosa nova».
La vida religiosa està molt present a
la
nostra
societat:
hospitals,
residències, escoles... encara que
Màxim Muñoz diu que «hi ha com una certa resistència a fer-nos visibles» i cal que «la
gent sàpiga que hi ha persones que viuen d’aquesta forma. A vegades només se’ns valora
pels fruits de compromís social. D’on ve aquesta força, què motiva que nosaltres ens
hi fiquem? Perquè creiem en un Déu que està contra la injustícia, en favor dels més febles.
Darrerament s’ha guanyat molt en visibilitat. Hem treballat més el tema dels mitjans de
comunicació».
Per al benedictí Anton, la clau és «ser autèntics i viure plenament la nostra vida. Ser
testimonis fidels i sincers del que representem i intentem viure. No tinguem por de parlar,
de viure, de ser religiosos. El que cal és proposar sense
estridències, sense exhibicionisme, que vivim una vida Anton Gordillo
plena i feliç, dedicada a Déu i al servei dels altres». D’una
manera diferent, encara que és la mateixa idea, s’expressa «El que cal és
la Gna. Saveria: «Hem de donar color a la nostra vida proposar sense
perquè digui alguna cosa a la societat. No es tracta de fer
estridències,
propaganda, perquè la vida no és propaganda. La teva vida
ha de dir qui ets tu, la teva vida ha d’interpel·lar. És la nostra sense
vida la que ha de cridar, la que ha de parlar. L’anunci més exhibicionisme,
bonic és la nostra pròpia vida.»
«Senyor, què vols de mi?»

que vivim una vida
plena i feliç,
dedicada a Déu i
al servei dels
altres»

Com diu la Gna. Saveria, la vida ha d’interpel·lar, i
precisament una de les preguntes clau que pot portar una
persona a consagrar-se per sempre a Déu és aquesta:
«Senyor, què vols de mi?» Aquesta religiosa opina que
«evitem a totes passades fer-nos les grans preguntes. Els
joves d’avui tenen molta por d’un compromís del tot, per sempre, seriós». Per això creu que
«als joves d’avui se’ls ha de treure la por del “per sempre”. Quan vaig dir sí al Senyor no
vaig pensar en “per sempre”. Només vaig pensar en el fet de donar-me i prou. Jo estic
enamorada de la meva vocació. Estic enamorada... i prou! I aquest amor augmenta dia rere
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dia. Vius el dia a dia i el que Déu et proposa per a cada moment. Quan una persona està
enamorada... el temps no compta».
També parla d’enamorament el Gmà. Anton Gordillo: «Si realment la vida consagrada està
arrelada en Crist, si es tracta veritablement d’una vida enamorada, la joia sortirà de forma
espontània, cadascú amb el seu tarannà. És una alegria que ha de néixer del fons del nostre
cor, un cor que vibra per l’amor a Déu i als altres. És l’alegria que ha de mostrar qualsevol
enamorat.» Així, anima els joves a preguntar-se què els fa veritablement feliços. I no es
tracta d’una felicitat espontània, sinó «del que omple i dóna sentit a la vida. Descobrir la
persona de Crist, sentir-se membre d’una comunitat àmplia que és l’Església, amb un desig
de canviar el món. I continua aquell camí amb ajuda dels altres, cadascú segons el que li
diu el cor, les seves capacitats i l’opinió dels altres que l’estimen i tenen més coneixement.
Un camí que pot ser el matrimoni, el sacerdoci, la vida religiosa, etc.».
L’any 2015 la Gna.
Saveria fa 50 anys de
vida religiosa, 38 a
Espanya. Actualment
és a Barcelona, a la
Llibreria Paulines a la
ronda de Sant Pere.
Aquesta italiana dels
Alps assegura que no
s’ha penedit mai del
«sí» que va respondre
fa mig segle i que
continua renovant cada
dia: «No m’he penedit
mai de la meva opció.
Sí que hi ha moments
en què és més pesat,
perquè
a
vegades
l’obediència costa, hi ha
les dificultats de la
convivència...
però ha valgut la pena.
La meva família sempre
m’ha donat suport perquè ha vist que sóc feliç amb aquesta vida. Jo sentia la vocació i els
meus pares la van acceptar.»
En el cas del Gmà. Anton, fa un any i un parell de mesos que va signar el seu compromís
definitiu amb la comunitat benedictina de Montserrat i va ser consagrat com a monjo. A
diferència de la Gna. Saveria es troba a l’inici de la seva vida com a religiós, però igual que
ella va ser «un enamorament de la persona de Crist: un desig d’una vida totalment dedicada
a la pregària, al treball pels altres vivint en comunitat amb altres persones que tenen desitjos
i interessos semblants».
Testimonis com els de la Saveria o l’Anton són els que la societat necessita conèixer,
perquè no sempre la idea que es té de la vida religiosa coincideix amb el que és en realitat.
Per això, un dels punts importants d’aquest Any de la Vida Consagrada podria ser apropar
la vida dels religiosos i religioses als homes i dones del segle XXI.
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Vida alternativa
Màxim Muñoz sap que «el nostre estil de vida pot aportar a la societat un cert tipus de vida
alternativa que recorda valors essencials que potser tenen el risc de perdre’s. Per exemple,
el tema de la transcendència i de l’existència d’aquest misteri de Déu, que és un misteri
d’amor, que salvaguarda la dignitat humana, especialment dels més indefensos. Des de la
nostra experiència de vida comunitària podem aportar el fet de compartir els béns. Nosaltres
no tenim propietats personals; tot el que guanyem ho donem a la comunitat i la comunitat
ens dóna el que necessitem. És un estil de vida en què els béns són per ser compartits; és
una manera de lluitar contra l’individualisme, el consumisme...». O també «el nostre vot
celibatari, que està relacionat amb la vida comunitària. En contra d’una certa idolatria del
sexe, hi ha altres possibilitats de viure la sexualitat també humanitzadores ».
El Gmà. Anton afirma rotund que la societat «espera que siguem autèntics. Que els
religiosos siguem coherents amb la nostra professió. Que els nostres fets coincideixin amb
el que diem. Que siguem senzillament testimonis de Déu i de l’Evangeli, amb un esperit de
servei als altres». La Gna. Saveria està convençuda que «la societat espera molt de la vida
religiosa, encara que hi ha gent que no vol veure els religiosos i religioses i els menysté i
se’n riuen». Aquesta religiosa paulina, pel fet de treballar en una llibreria de cara al públic,
té relació amb molta gent. I constata que «els qui es riuen de nosaltres, en el fons, és perquè
els diem alguna cosa, si no, tant se’ls en donaria. Quan algú es mofa de mi perquè sóc
religiosa, gairebé em fa il·lusió, no em sento malament, perquè penso que alguna cosa s’ha
remogut dins seu. El pitjor que pot passar-nos és la indiferència i això és una malaltia en la
nostra societat. Per això molta gent té necessitat de ser escoltada i crec que això és una
cosa que els religiosos podem fer molt bé. Hi ha gent sola que necessita algú que l’escolti.
Això també és ser profeta avui».

La vida religiosa no només pot ser «experta en l’escolta», també ho és en sortir «a les
fronteres, als marges, a les ribes», com demana el papa Francesc. Com ens comenta
Màxim Muñoz, «el nostre estil de vida està pensat per a les fronteres. El nostre projecte de
vida va d’acord amb el projecte comú. Nosaltres estem preparats per anar a la frontera. És
la nostra responsabilitat. També aquí hem de fer revisió: si som prou lliures per anar-hi, si
ens hem aferrat massa a la comunitat on som...».
I no podem parlar del papa Francesc sense fer referència a l’alegria. De fet, la Congregació
per als Instituts de Vida Consagrada ha preparat unes cartes, inspirades en el magisteri del
Pontífex, per a tots els religiosos i religioses com a preparació per a l’Any de la Vida
Consagrada. I la primera d’aquestes cartes es titula precisament Alegreu-vos. Sobre el
nivell d’alegria de la vida consagrada, el president de l’URC diu que «la meva visió, com a
provincial, és que, malgrat la diversitat d’edats i mentalitats, malgrat la manca de vocacions
i, per tant, davant l’interrogant sobre el que ens passarà en el futur, fonamentalment els
religiosos estan contents de ser-ne. I viuen força satisfactòriament la seva vida consagrada.
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Potser hauríem d’accentuar més aquesta satisfacció, aquesta joia. Sens dubte, un repte
més que tenim dins d’aquest Any de la Vida Consagrada».
I aquesta alegria interior ha de reflectir-se en el rostre. És el cas de la Gna. Saveria, que
sempre té un somriure als llavis. Ella no es conforma amb «anar per la vida resignada, dient
que ja som grans, que no hi ha res a fer. No! Som grans, és cert, però hem de donar el
millor que tenim: molta experiència, molt testimoni, molta alegria... L’arribada del papa
Francesc ha fet revifar l’Església. I això és una percepció que es nota: són uns aires nous
que es respiren a tota l’Església».
Intercongregacionalitat
Una de les reflexions que es planteja la vida religiosa és la qüestió de la
intercongregacionalitat, un tema que també es tractarà al llarg de l’Any de la Vida
Consagrada. Sobre aquesta qüestió, Màxim Muñoz posa en relleu que hi ha molts nivells
d’intercongregacionalitat. Una de les poques coses que ha afavorit la reforma és la creació
d’aquestes conferències de superiors i superiores majors de congregacions, que ens ha
ajudat a col·laborar, a fer coses plegats, a apreciar mútuament la complementarietat...».

«En aquest Any de la Vida Consagrada, tant des de la Confer (a nivell d’Espanya) com des
de la URC (a Catalunya) caldria potenciar tots aquests projectes d’intercongregacionalitat»,
considera Muñoz, «ens podem plantejar el futur de la vida consagrada davant la manca de
vocacions amb algun tipus de solucions intercongregacionals? No tant col·laborar, sinó fins
i tot compartir vida i missió, que hipotèticament porti a una compenetració més forta entre
carismes similars».
El que és clar és que totes les congregacions viuran aquest any de manera molt intensa. El
president de l’URC ens avança alguns dels actes preparats: «Hi haurà una trobada, la
primera que es fa, de tots els bisbes de Catalunya amb tots els responsables de la vida
religiosa de Catalunya. Serà el 28 de gener del 2015. Serà una trobada fraterna, on
pregarem junts i on compartirem la nostra visió de la vida religiosa.» A més, es preveu un
acte commemoratiu amb motiu dels 50 anys del decret Perfectae caritatis: «Serà un acte
acadèmic al qual convidarem el prefecte de la Congregació per als Instituts de Vida
Consagrada i Societats de Vida Apostòlica, els cardenal João Braz de Aviz. Serà com una
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mena de repàs del que han estat aquests 50 anys de renovació de la vida consagrada.
Estarà organitzat conjuntament per la Conferència Episcopal Tarraconense, la Facultat de
Teologia i l’URC.»
També els joves tindran un festival de la vida religiosa amb música, art, testimonis... Pel
que fa a les publicacions, amb l’Editorial Claret s’edita la col·lecció URC, que recull
documents sobre la vida religiosa. Es preveu fer alguna publicació sobre els fundadors i
fundadores de Catalunya, i enfortir els projectes intercongregacionals a través de les
associacions Cintra, Benallar, Verdallar...
La Gna. Saveria ens explica que «dins de la congregació estudiarem en profunditat i
compartirem en comunitat els documents que han sortit per a aquest any, Alegreu-vos i
Escruteu. També els enriquirem amb el nostre carisma, amb els escrits dels nostres
fundadors, el P. Alberione i la mestra Tecla perquè l’any vinent celebrem el centenari de la
nostra fundació. A més, ens sumarem als actes que organitzi la diòcesi». Com assenyala
el Gmà. Anton, «aquest any és com un focus que il·lumina el fet religiós. És una oportunitat
per donar a conèixer als altres la nostra vida de pregària, de treball i de servei».

Religiosos i religioses del Bisbat de Lleida celebren la inauguració de
l’Any de la Vida Consagrada
Dissabte, 29 de novembre, ens vam trobar una cinquantena de religioses i religiosos del
Bisbat de Lleida a l’entorn del nostre bisbe Joan. Amb el començament de l’Advent
inauguràvem l’Any de la Vida Consagrada.

Ens vam reunir a “Jesuïtes Lleida – Col·legi Claver – Raimat”.
Després de compartir l’esmorzar, el Sr. Bisbe ens va fer una xerrada
distesa, espiritual, profunda i planera, que ens va ajudar a fer una bona
estona de pregària personal. Els religiosos i religiosos som “criatures
agraciades”. Hem estat seduïts pel Senyor Jesús. Per això som
experts en misericòrdia, perquè ens sentim molt estimats. I ho hem de
ser en primer lloc en la vida comunitària. Però la comunitat ideal no
existeix: veiem les nostres mancances i limitacions. Per això és un
repte la vida comunitària i és un signe de comunió per al nostre món.
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La celebració de l’Eucaristia ens va donar plenitud i esperança en tot el que havíem escoltat
i pregat.

El capítol general XXIII de les Filles de Maria Auxiliadora
El Capítol General XXIII que dissabte 15 de novembre va concloure, és un esdeveniment
preparat des de fa temps per les comunitats de salesianes de tot el món involucrant també
a les comunitats educatives que comparteixen la nostra missió en escoles, presències
socials, centres d’esplai, etc…
El Tema Ser avui amb els joves casa que evangelitza ha sigut el fil conductor tot aquest
temps.
Ens hem trobat a Roma, 194 salesianes de tot el món representant a 12.950 germanes de
94 països diferents dels cinc continents.
En tot moment es respira la unitat del carisma. L’esperit de família que n’és un punt
fonamental fa que des del primer moment cada una se senti a casa al costat de tantes
persones que ni tant sols havia vist mai. És una experiència que podríem catalogar de
miracle.
Com a Institut de Filles de Maria Auxiliadora ens plantegem cada sis anys com fer viu el
carisma salesià i la missió entre els joves en un món que canvia cada vegada més
ràpidament. Cal veure els reptes nous o no tant nous que creixen amb força i detectar quins
canvis de mentalitat cal animar i quines opcions prendre per donar resposta avui i ser fidels
a la missió que tenim encomanada.
Al tornar de Roma, no ho portem tot fet. El procés que s`ha posat en marxa allà d’una
manera general, l’hem de fer ara a nivell més concret. Les realitats del món són molt
diverses i per aconseguir una mateixa cosa, a cada lloc cal partir d’un punt diferent i fer
camins adequats a cada realitat.
Hem detectat com a grans línies:
La necessitat de revifar el que és l’arrel del nostre ésser, la vida de relació, l’encontre
personal amb el Crist, que és qui ens ha cridat i encomanat una missió. Viure amb força
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aquesta realitat ens fa poder-la transmetre a altres perquè puguin gaudir d’aquest encontre
que omple de sentit la vida.
Un altre filó és el de que no podem plantejar-nos res soles, ho hem de fer amb els seglars,
els joves, amb la resta de la Família Salesiana. Una intuïció que els nostres fundadors ja
varen tenir i que cal reforçar. De fet
un grup d’adults seglars de tot el
món i un grup de joves de Europa
han estat uns dies presents en el
Capítol General per ajudar-nos a
veure les coses també des de la
seva pròpia òptica.
Una altre línia va en el sentit de
compartir amb els joves la visió
nova de la realitat que ens ofereix
Jesús quan escoltem la seva
Paraula i mirem tot amb els seus
ulls. Ens empeny a caminar junts
vivint en l’esperança perquè les
coses difícils es transformen en
oportunitat, en lloc de l’acció de
Déu que va fent realitat el seu Regne de mica en mica i compta amb nosaltres.
Tot això ens exigeix una conversió profunda. La fidelitat ens demana avui estar a l’escolta
contínua de la realitat i del voler de Déu i anar donant respostes a mida que es fan
necessàries. És qüestió de molta flexibilitat i de deixar seguretats que ens ancoren en un
passat sense futur. L’Església ens demana gestos concrets que ajudin els joves a descobrir
el Déu que els estima i a sentir-se estimats. L’amor és el que fa canviar les coses i omple
de sentit la vida de cada dia, encara que sigui difícil. Quan poden gaudir d’això no
necessiten compensacions que els fan mal i destrueixen la seva vida i la capacitat de ser
feliços de debò.
Un cop feta la transmissió del que hem viscut a Roma a cada una de les zones de la nostra
Inspectoria, comença el procés de capítol a casa nostra. Volem continuar essent servidores
dels joves oferint-los la joia i l’esperança que està tant amagada en la nostra societat d’avui.
El títol del document capitular ens proposa el camí: “AMPLIEU LA MIRADA, amb els joves
missioneres d’esperança i d’alegria”.
Amb aquesta il·lusió somniem i plegades , amb els joves i amb totes les comunitats
educatives, concretarem quins són els camins adequats i més urgents que cal recórrer.
EL NOU CONSELL GENERAL
Després de la confirmació de Sor Yvonne Reungoat com a Mare General, foren elegides:
 Vicària General, sor Chiara Cazzuola - Itàlia
 Consellera per a la Formación, sor Maria Nieves Reboso - España
 Consellera per a la Pastoral Juvenil, sor Maria Teresa Cocco - Itàlia
 Consellera per a la Família Salesiana, sor Maria Luisa Miranda - México
 Consellera per a les Missions, sor Alaíde Deretti - Brasil
 Consellera per a la Comunicació Social, sor Maria Helena Moreira - Brasil
 Ecònoma General, sor Vilma Tallone, - Itàlia
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Conselleres Visitadores:
 sor Silvia Boullousa, - Uruguay
 sor Marija Pece, - Eslovenia
 sor Lucy Rose Ozhukayil, - India
 sor Chantal Mukase Ruzagiriza, - Rep. Dem. del Congo
 sor Neves Phyllis - Estados Unidos
 sor Paola Battagliola - italiana, procedent de Timor Est- Indonèsia;
 sor Maria Assunta Inoue Sumiko - Japó

Comiat del convent de sant Francesc de Berga dels franciscans de
Catalunya
Pau i Bé. Ahir, dia 30 de Novembre, primer diumenge d'Advent i festa de Sant Andreu
Apòstol, germà de Sant Pere, els franciscans de la Província franciscana de Catalunya de
Sant Salvador ens vàrem acomiadar de Berga, En una església plena amb més cinc-cents
persones ,es celebrà l'Eucaristia de Comiat, presidida pel bisbe de Solsona, Mons Xavier
Novell, acompanyat de Rector de Berga i els dos vicaris i dels frares franciscans, Ramon
Doménech, Lluis, Rocaspana Francesc Costa, Miquel Casafont i Josep Gendrau, Després
de l'Eucaristia es descobrí una placa en que l'Ajuntament de Berga agraïa als frares
franciscans la seva presència a la ciutat durant gairebé 800 anys. També la Cobla Juvenil
de Berga va obsequiar als presents amb una bonica audició de sardanes.
Paraules del P. Provincial Fra Josep Gendrau i Valls, ofm, en el Comiat del convent
de sant Francesc de Berga dels franciscans de Catalunya, dia 30 de novembre del
2014, primer diumenge d’advent
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Benvolguts amics: Pau i Bé
La fi o tancament del convent de Berga es duu avui-30 de novembre, Primer diumenge
d’Advent. Com a Provincial, - i així mateix com a fill de Berga que sóc- crec prudent i
oportuna la publicació d’aquesta nota o notícia, gens agradable...
Sr. Bisbe de la diòcesi, rector de la parròquia de la ciutat, frares franciscans, religioses,
religiosos, autoritats civils i fidels tots presents aquí: amb dol i llàgrimes afegiré unes breus
paraules de caire històric
davant
d’aquesta
comunitat
franciscana.
Com podeu suposar, la
principal causa d’aquesta
supressió de monestirs i
convents és la manca de
vocacions sacerdotals i
religioses,
que
a
Catalunya ha crescut
molt.
Preguem
per
l’augment de vocacions.
La nostra presència a la
capital del berguedà data
del temps del mateix Pare
Sant Francesc. Durant
aquests 800 segles han
passat moltes vicissituds
a la història del món i de la nostra estimada ciutat. Trobem una nova fundació el 1333 i
l’actual Província és del 1909, que el 1939 va passar a anomenar-se Província Franciscana
de Catalunya de Sant Salvador d’Horta i ara desapareixerà, amb la unió de 7 Províncies
de la Península Ibérica, de les deu que hi ha, en una, que es dirà la Immaculada, el dia 1
de gener del 2015.
El 23 d’octubre del 1909 el Sr Bisbe de Solsona Fr Lluis Ferrer i Amigó firma el Decret de
de Concessió del sol·licitud presentada, pel Sr Rector i el Sr Batlle de Berga per poder fer
la fundació i entregant als frares franciscans la seva antiga església de San Francesc,
autoritzant al Rector i al superior dels claretians el permís per donar la possessió als
franciscans.
El 1936 la Comunitat estava formada per deu sacerdots, catorze estudiants, i cinc germans
llecs, que en dèiem aleshores. Vicissituds de la guerra van afectar profundament la
comunitat franciscana amb 10 frares i frarets martiritzatsi la dispersió total.
El 1937 es volia convertir el convent en hospital, però no es va poder acabar per manca de
temps i de diner. La bonica i espaiosa església va ser enderrocada amb el pretext de fer-hi
la façana de l’hospital amb un jardí al davant.
Després de las guerra retornaren tot seguit els frares i foren esperats a l’estació d’Olvan i
pujats amb tartana fins a Berga.
Va habilitar una ala del claustre com a capella provisional
El 1950 es va beneir i posar la primera pedra de l’església actual que es va inaugurar el
1962. Aquesta reconstrucció es pogué realitzar gràcies als donatius dels berguedans de
Berga i tota la comarca del berguedà
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Durant molts anys el convent de Sant Francesc de Berga va ser el Seminari de filosofia i
teologia dels nous fraret franciscans que anaven arribant seguint la Crida de Déu a la vida
Franciscana.
L’apostolat de la Comunitat franciscana era particularment l’acollida i formació dels
estudiants franciscans, Hi hagué un moment a l’any 1958 que hi havia més de 50 frares
entre professors, i estudiants.
Cal fer esment dels germans almoiners que hi havia a la Comunitat franciscana de Berga:
Fra Rufino, Fra Clotet, Fra Palau, Fra Jaume que passaven per les cases i les masies de
tot el berguedà pidolant pa i patates per alimentar els frarets estudiants.
Igualment la dedicació al culte a l’església, la predicació, les confessions, novenaris han
estat molt significatius en aquest cent anys i escaig des de la restauració.
També s’atenien les parròquies de tot el berguedà amb predicacions de missions. Novenes
i molts altres actes religiosos i celebracions dels sagraments.
Cal fer notar que la presència de la comunitat franciscana a Berga durant aquesta centúria
va ser beneficiosa cultural i espiritualment per uns i pels altres:
S’ha fomentat sempre la devoció al Sant de tot el món, Sant Antoni de Pàdua i l’atenció a
les famílies necessitades per mitjà de l’obra social el Pa de Sant Antoni.
Va crear-se una emissora de radio a través de la qual es feia difusió del missatge evangèlic,
i a la vegada s’oferien programes culturals, musicals, poètics de categoria
La Patum infantil va tenir un referent entre els estudiants i les seves comparses es
guardaven al convent.
Els frares hem estat oberts a les iniciatives cristianes, humanes, cíviques.
Sempre ens hem sentit acollits i acompanyats i per això avui us diem gràcies a tots per la
vostra ajuda i col·laboració. Us diem adéu, però és un adéu esperançat o millor dit un a
reveure.
Per tota la vostra estimació i per tot el que heu fet pels frares franciscans de Berga. que el
Senyor us beneeixi i us guardi, us miri benignament i us ho recompensi amb el do de la pau
i de la prosperitat.
Fra Josep Gendrau i Valls ofm Ministre Provincial

La gran festa de la vida consagrada a Catalunya
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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Celebració a Montserrat del X aniversari de la Fundació educativa
Dominiques de l’Ensenyament
DE LA FUNDACIÓ EDUCATIVA DOMINIQUES DE L’ENSENYAMENT

Fundació educativa

DOMINIQUES DE L’ENSENYAMENT
C/ Mallorca, 349

08013 Barcelona

Amb motiu del 10è aniversari de la Fundació Educativa Dominiques de l'Ensenyament
el dissabte 22 de novembre vam fer un pelegrinatge a Montserrat.
Des de les escoles Dominiques de l’Ensenyament (a Barcelona), Sant Domènec de
Guzman (a Tarragona), Verge del Roser (a Vallirana) i Santa Caterina de Siena (a Vic) ens
vam posar en camí pares i mares, professors, alumnes i exalumnes, monitors, personal
d'administració i serveis, germanes Dominiques i amics del col·legi per gaudir d’un dia de
celebració, de festa i convivència oferint a la Mare de Déu de Montserrat aquest important
aniversari.
Després de les salutacions a uns i altres, ens vam aplegar tots junts a l’EUCARISTIA i amb
il·lusió vam agrair a la Moreneta el camí recorregut, la seva llum i la seva força en la missió
que portem a terme cada dia: educar evangelitzant, i li vam demanar que ens seguís
acompanyant per dibuixar junts nous horitzons: posant la mirada en els nostres alumnes,
fent pinya germanes i laics, i comptant amb la confiança i col·laboració de les famílies,
convençuts que la riquesa d’una institució són les persones.
En el moment de les ofrenes vam presentar un cistell de vímet, un cistell teixit des del
centre, amb unes mans amoroses, amb un material flexible, amb uns valors ferms. Un cistell
com a expressió que fem un viatge al nostre interior, com a expressió que volem enfortir
els nostres llaços. Un cistell que és capacitat d’acollida, que és expressió de diversitat
en tots els FRUITS de tardor que l’omplien, cadascun amb la seva forma, color, gust...
perquè així són els nostres alumnes, diversos, sí, però tots amb un mateix somni i
compromís: “ser feliços tot fent feliços als altres” perquè tenen un gran tresor dintre seu. I
nosaltres volem ser per a tots ells expressió del caliu i el somriure de Déu.
Després va tenir lloc una trobada festiva a la Plaça del Monestir, amb els nostres gegants
i la gegantona, els nanos, el cuc... acompanyats del grup de gralles i sacaires de Tarragona
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que ens van fer gaudir a tots amb les seves peces. Cants, balls i rialles de petits i grans
omplien la plaça.

I a continuació el dinar de germanor per seguir compartint i celebrant. En el dinar vam fer
un brindis agraint la llarga tradició de les Gnes Dominiques de l’Ensenyament i el poder ser
avui tots plegats fent història com a Fundació des de les set escoles: Dominiques de
l’Ensenyament, Sant Domènec de Guzman, Verge del Roser, Santa Caterina de Siena,
Santo Domingo de Guzmán, Santo Tomás i Santa Rosa. Tots plegats volem viure amb
PASS10’, per l’EDUCAC10’ i la INNOVAC10’.
Amb cor joiós i agraït vam retornar tots a les nostres llars, sabent-nos i sentint-nos més
família entorn de la Mare de Déu de Montserrat.

Horeb, vehicle de reflexions i notícies, arriba al cor de Filipines com a
lligam intercongregacional
Sempre rebo fidelment
Documentació.

l'Horeb

i

el

Servei

de

Mai dic res però ho agraeixo molt. Estic destinada a
Filipines i m'agrada seguir què passa per casa nostra i a
l'Església.
Realment és un servei molt valuós i d'agrair el que feu
des de la URC. MOLTES GRÀCIES!
Units en la pregària i el servei a l'Església,
Mª Teresa Alegre odn (Lestonnac)
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Llavors socials: signes del Regne de Déu
XXI JORNADA DE RELIGIOSES I RELIGIOSOS EN BARRIS OBRERS I AMBIENTS
POPULARS
El passat dissabte 22 de desembre, des de la
Coordinadora de Religioses i Religiosos, conjuntament
amb la URC, es va convocar la trobada anual de reflexió,
formació, convivència i diàleg amb Déu, la XXI Jornada
de Religioses i Religiosos en barris obrers i ambients
populars, amb el títol “Llavors socials: signes del Regne
de Déu”.
En el marc del XX aniversari de l’aprovació del document
marc de la PO “La Pastoral Obrera de tota l’Església” es
va aprofundir en dues de les seves propostes:
Les comunitats eclesials, associacions i moviments
apostòlics no sols potenciaran la presencia de llurs
associats en les realitats temporals, com a exigència del
seu propi baptisme, si no que ajudaran a fer-ho des de
valors i criteris evangèlics, com un llevat que dinamitza,
com una llum en el portallànties i com a ciutat
construïda sobre la muntanya que anuncia la Bona
Notícia de Crist, el Senyor, potenciant la formació
integral de la persona, l’opció pels sectors més pobres
del món obrer i el discerniment cristià dels
esdeveniments i de les pròpies actuacions.
(POTE, proposta núm.14)
Les comunitat eclesials, associacions i moviments apostòlics, en l’exercici de llur missió
evangelitzadora, denunciaran les situacions d’injustícia o d’explotació, tant individuals com
col·lectives, contraries al Pla de Deu
(POTE, proposta núm.15)
En Jaume Botey (historiador, teòleg i antropòleg cristià) va fer un anàlisi de la realitat entorn les iniciatives a la nostra societat que han sorgit, i estan sorgint, com a resposta
a la situació de crisi que patim actualment. Recollint aquelles llavors socials i evangèliques
a les que ens hem de sentir cridades a participar. Analitzant les causes profundes de la
desigualtat social, tot descobrint com influeixen en les persones, quines víctimes crea i
senyalant alhora els valors, les aspiracions i els esforços, prendrem consciència de
l’actuació de l’Esperit de Déu, que anima i mou llurs esforços i llurs lluites (POTE, proposta
núm. 21)
Posteriorment vam fer un visionat del documental “Homenatge a Catalunya II” amb el que
vam aprofundir, amb testimonis reals, en l'anàlisi d'aquesta realitat. Un recull d'històries
sobre la construcció d'un altre món més solidari, més sostenible i descentralitzat.
Va ser una jornada per fer una mirada sobre els presents “signes del temps” en els que Déu
ens parla, per seguir transformant la realitat segons el projecte del seu Regne. La Jornada
va ser un bon mitjà per a fer-ho col·lectivament.
Full informatiu Pastoral Obrera – Novembre 2014
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Inici de l’Any de la Vida Consagrada a l’arxidiòcesi de Tarragona
L’església del convent de les Germanes Carmelites Descalces de Tarragona va acollir el
dissabte, dia 29 de novembre, al vespre, una vetlla de pregària oberta a tothom amb motiu
de l’inici de l’Any de la Vida Consagrada a l’arxidiòcesi. La vetlla, organitzada per la
Delegació diocesana de Vida Consagrada, va ser presidida pel Sr. Arquebisbe, Mons.
Jaume Pujol.
«Un primer sentiment que aflora avui en tots nosaltres és d’acció de gràcies a Déu pel
testimoni i treball que els consagrats han fet i estan fent a la nostra arxidiòcesi. El vostre
testimoni de vida és un bé preciós per a tota l’Església com ho és també el generós treball
en bé de tota la societat», va dir el Sr. Arquebisbe. «Aquest Any és una gran oportunitat de
renovació i d’enfortiment de la comunió eclesial», va afegir. En les seves paraules va citar
el recent missatge del Papa Francesc dirigit als Instituts de Vida Consagrada i les Societats
de Vida Apostòlica. «No us oblideu de prosseguir el camí de renovació iniciat i, en gran
mesura, realitzat en els últims cinquanta anys, examinant tota novetat a la llum de la Paraula
de Déu i escoltant les necessitats de l’Església i del món contemporani, utilitzant totes els
mitjans que l’Església posa a la vostra disposició per avançar en el camí de la vostra
santedat personal i comunitària.»
Aquest Any, convocat pel Papa Francesc, va començar el diumenge 30 de novembre,
primer d’Advent, i se situa en el marc dels cinquanta anys del Concili Vaticà II, i en particular
de la publicació del decret conciliar Perfectae Caritatis que tracta sobre la renovació
adaptada de la vida religiosa.
Amb motiu d’aquest Any s’han programat un seguit d’actes com celebracions, un simposi
internacional, jornades d’estudi o una trobada ecumènica, entre d’altres tant a Roma, a les
Esglésies locals i a cada Orde, Congregació o Institut.

18

Inici de l’Any de la Vida Consagrada a la diòcesi de Girona
(Bisbat de Girona - 01-12-2014) Amb una
Eucaristia celebrada ahir a la Catedral de
Girona, el bisbe Francesc va presidir l'inici de
l'Any de la Vida Consagrada.
Varen ser convocats els membres de les
comunitats de vida consagrada del nostre
Bisbat,
preveres,
diaques,
laics
compromesos en les diferents activitats
pastorals, així com tota la comunitat cristiana
de
la
diòcesi.
Sortir de casa, anar a l'encontre de l'altre per
donar testimoni de la fe i de la vida en comunió pot ser un dels signes que, al llarg dels dies
i els mesos dedicats per l'Església a la Vida Consagrada, es pot donar davant la gent que
no comparteix la mateixa fe, ni la mateixa manera de viure.
A la celebració hi assistiren religioses i religiosos de totes les comunitats. L'Any de la Vida
Consagrada finalitzarà el dia 2 de febrer de 2016, festa de la Presentació del Senyor.
En ocasió d'aquest esdeveniment, els Bisbes de Catalunya han escrit una carta per
«acompanyar el Poble de Déu, les parròquies, comunitats religioses, moviments i
institucions de les nostres Esglésies diocesanes, perquè aquest temps de reflexió i de
gràcia sigui un pas endavant en la conversió i la renovació espiritual i apostòlica, tan
fonamentals per a la nova evangelització.

Inici de l’Any de la Vida Consagrada a la diòcesi de Terrassa
El divendres dia 28 de novembre
Mons. Saiz Meneses va presidir l’acte
d’inici de l’Any de la Vida Consagrada
a la diòcesi de Terrassa. Va ser una
Vetlla de Pregària amb el Santíssim a
la Catedral de Terrassa a les 20.30h.
Va estar acompanyat per Mons.
Salvador Cristau, Bisbe Auxiliar i Mn.
Fidel Catalán, Secretari General i
Canceller. La Gna. Begoña Fornes,
delegada episcopal per a la Vida
Consagrada donà la benvinguda als
més de 200 religiosos que
participaren en l’acte, a més de
col·laboradors i un bon nombre de
joves. La Gna. Glenda acompanyà
amb els seus cants els textos bíblics que remarcaren la memòria agraïda al passat, la
obertura amb esperança al futur i viure amb passió el present. El Sr. Bisbe, en les seves
paraules, glossà el text evangèlic de la pesca miraculosa i convidà els religiosos a anar
mar endins en el camí de la vocació personal rebuda de Déu, del testimoniatge cristià
personal i comunitari i de la nova evangelització que el Papa demana a tota l’Església.
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Recés per als fidels d'Urgell i inici de l'Any de la Vida Consagrada
dimarts, 2 de desembre de 2014 07:28 Delegació MCS
Diumenge 30 de novembre, coincidint amb
l'inici de l'Advent i de l'Any de la Vida
Consagrada, l'Arquebisbe d'Urgell va
presidir el recés per als fidels d'Urgell, on
hi foren especialment convidats a
participar-hi els consagrats i consagrades
de la Diòcesi. Més de 120 persones
ompliren el Santuari del Sant Crist de
Balaguer per escoltar la predicació que feu
Mons. Joan-Enric Vives que subratllà la
necessitat de demanar amb insistència
"Veniu Senyor Jesús" en aquest Advent
perquè el Senyor vingui i ens renovi
espiritualment.
L'exposició amb el Santíssim Sagrament creà una llarga estona de silenci i pregària interior
acompanyada per uns petits cants meditatius.
El res de les Vespres i la benedicció amb el Santíssim Sagrament clogué el recés on les
germanes Clarisses col·laboraren amb els seus cants i ambientaren l'inici del recès amb la
representació plàstica de l'acollida del Sant Crist de Balaguer per de la comunitat de
clarisses com un signe que ens cal també a nosaltres acollir Crist en la nostra vida.

Catedral de Barcelona: s’inicia l’Any de la Vida Consagrada
Amb la celebració de vespres a la Catedral de Barcelona, presidida pel Cardenal Sistach,
s'ha obert a l’arxidiòcesi aquest període convocat pel Papa Francesc
Amb l’inici de l’Advent i de l’any litúrgic, s’engega també l’Any de la Vida Consagrada,
convocat pel Papa Francesc. I, a Barcelona, s'ha donat inici a aquest Any de la Vida
Consagrada amb la celebració de vespres, presidida pel Cardenal Sistach, i en la que
també han participat Mn. Francesc Prieto, delegat diocesà de Vida Consagrada, i el P.
Màxim Muñoz, president de la Unió de Religiosos de Catalunya.
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Objectius de l’Any de la Vida Consagrada
Els objectius són tres: primer, recordar amb memòria agraïda els cinquanta anys de la
publicació del decret conciliar Perfectae caritatis, sobre la renovació de la vida consagrada;
en segon lloc, abraçar el futur amb esperança sabent que la crisi de la societat i de l’Església
toca plenament la vida consagrada i assumir-la “no com l’avantcambra de la mort, sinó com
una ocasió favorable per al creixement en profunditat”. I tercer, viure el present amb passió,
tot evangelitzant la vocació pròpia i donant testimoni de la bellesa del seguiment de Crist.

Seguint la carta dels bisbes de Catalunya...
Els bisbes que formen part de la Tarraconense van escriure una carta amb motiu de l’inici a
tot el món d’aquest esdeveniment, que és una crida a continuar en fidelitat el seguiment del
Crist segons l’Evangeli, viscut en comunió eclesial: “El testimoni de la vida dels consagrats
és un bé preciós per a tota l’Església com ho és també el seu desprès treball en bé de tota
la societat”.
I afegeix: “L’aportació d’universalitat que fan present els consagrats i les consagrades és
fonamental en el procés actual d’evangelització. Per afrontar la missió evangelitzadora avui,
els consagrats, a més de la sempre necessària conversió personal, estan cridats a enfortir
– com alguns ja estan fent – la comunió entre congregacions i instituts amb carismes
semblants per ajudar-se a mantenir obres i missions”.
L’Any de la Vida Consagrada finalitzarà el 2 de febrer del 2016. Durant aquest període,
s’espera del Sant Pare una nova constitució apostòlica sobre la vida contemplativa en lloc
de l’actual Sponsa Christi, promulgada pel Papa Pius XII l’any 1950.
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Calendari d’Advent força suggeridor segons l’alegria de l’Evangeli

#Prayforreligious, pregària tuitera per a l’Any de la Vida Consagrada
Madrid, 28 de noviembre de 2014 (IVICON).- Con motivo del Año de la Vida Consagrada,
se pretende promover una cadena de oración de acción de gracias a través de las Redes
Sociales con la etiqueta #Prayforreligious
El objetivo es que este hashtag nos acompañe durante todo el año, y nos ayude a unirnos
en oración por toda la Vida Consagrada, por su misión, sus vidas de entrega, por estar junto
a las personas que sufren, por vivir el don de cada Carisma…
Siguiendo la línea de otras acciones similares, el próximo domingo dará comienzo esta
oración tuitera a la que invitamos a todas aquellas personas que deseen sumarse a esta
acción de gracias por la red.

Jana Sterbak i la seva visió radical sobre la condició humana entren a
Montserrat
Fins l’1 de març de 2015, la Sala Daura acull una instal·lació
agosarada de l’artista canadenca, que ocupa un lloc important en
el panorama internacional de l’art contemporani
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Els objectes creats per l’artista dialoguen amb obres de l’Abadia i del Museu que ella
mateixa ha seleccionat i generen combinacions molt suggerents
Montserrat, novembre de 2014. Jana Sterbak, una de les artistes més reconegudes de
l’escena internacional per les seves radicals aportacions sobre la condició humana, amb
noves icones que s’inspiren en la literatura, en creences o mites del passat i del present, i
també en coneixements científics i en la història de l’art, ha aterrat a Montserrat. La Sala
Daura del Museu de Montserrat acull, fins l’1 de març de 2015, la mostra Jana Sterbak a
Montserrat. Una presència, “una instal·lació molt agosarada en la qual ha volgut que els
objectes estranys creats per ella dialoguin amb obres de l’Abadia de Montserrat i del Museu,
tot creant combinacions molt suggerents”, apunta el P. Josep de C. Laplana, director del
MDM. Aquesta mostra compta amb la col·laboració de la Galeria Toni Tàpies, del Macba i
de l’Oficina del Québec.
L’especial narrativa
de Jana Sterbak és
fruit
d’un
gran
bagatge multicultural
adquirit al llarg de la
vida, a causa del seu
origen
txec,
la
posterior
adopció
canadenca
i
els
múltiples contactes
mantinguts amb la
cultura europea. Les
escultures resultants
són
imatges
sintètiques que se
situen entre la realitat i el somni, amb les que sovint fa accions corporals enregistrades en
fotografia i en vídeo.
L’exposició, comissariada per Teresa Blanch, ofereix un recorregut pel seu ric treball des
de les seves preocupacions inicials pel cos humà, en constant lluita per escapar de les
limitacions imposades per les condicions que llastren tota vida física, fins l’interès actual de
l’artista per la cosmogonia, la conformació planetària del món. Les obres, d’una gran
intensitat expressiva travessades per una crua visió sobre l’inquietant pas del temps, van
des de l’any 1979 fins a l’actualitat. Com a proposta excepcional, interactuen amb obres
dels fons del Museu de Montserrat, que ella mateixa ha seleccionat.
La producció de metàfores intrigants sobre les transformacions inherents a la construcció
de la identitat defineix el primer apartat de la mostra: ens recorda que als anys 80 l’artista
va ser pionera a donar un tractament biotecnològic a l’escultura Remote Control, que és
una carcassa amb una dona suspesa a l’interior, accionada per control remot. Un objectemàquina alhora ampul·lós i dolorós, ja que la dona que el vesteix no suporta gaire temps
suspesa dins seu. Amb aquesta acció vol expressar la tasca feixuga de construcció de la
felicitat, amb tots els entrebancs a superar en el joc de les relacions mútues. El vestit és per
a ella un element fonamental per plantejar situacions conflictives de la consciència. Per
això, sovint les indumentàries són tractades com a revestiments ambigus, on s’intercanvien
les identitats home/dona o, inclús, s’impedeix el moviment (Distraction). L’artista fa notar
així la multitud de dependències i, fins i tot, de fracassos que conformen el procés vital, i
ens mostra la faceta més dèbil i vanitosa de la vida.
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Un segon apartat se centra en les càrregues i sacrificis que comporta el pas per la vida.
Sterbak elabora crosses gegantines (Monumental), motxilles de pedra que emulen el mite
de Sísif, atrapat en el càstig inútil de repetir sense fi un acte de superació (Sisyphus Sport).
O converteix cintes mètriques en formes feridores que deixen entreveure l’exigència
perillosa dels mesuraments corporals (Measuringtapecones), un toc d’alerta sobre les
excessives regles que l’home fabrica per a autoprotegir-se. I, fins i tot, envasa suor humana
(Olfactory Portrait) amb sofisticats mitjans tecnològics incapaços de reproduir-la i d’induir
les sensacions eròtiques que se’n desprenen, ridiculitzant així l’excessiva creença en les
formes d’intel·ligència informàtica generades pel progrés tècnic i científic. A en Combat
Cricket Compartment, una petita casa feta amb ivori prehistòric de Canadà, homenatja a
minúsculs animals com els grills, que emeten sons d’amor i guerra. Un dels rellotges
biològics més precisos, comparables a l’actual sistema de telecomunicacions.
L’artista interpreta el destí tràgic de la vida amb bones dosis d’ironia, que donen lloc a
imatges d’una gran força poètica i conceptual. La “física activa” dels materials és una cabdal
aliada per obtenir efectes inesperats en les obres, com les cadires amb seients de gel en
Dissolution, la llengua de foc real que crema durant uns segons sobre el crani de l’artista
en Artist as Combustible, o els grans fets d’or massís com a recompensa a la injusta
opressió, en la nova obra creada per l’exposició que es remet al comte popular Cindarella.
Una de les peces més destacades
de l’exposició de Montserrat és el
monumental conjunt d’esferes que
formen la recent instal·lació
Planetarium, que adopten formes
similars a la creació del sistema
solar: amb cràters, resplendors
nocturns o superfícies minerals,
obtingudes
de
la
simple
transformació natural del vidre, en
el seu pas de l’estat magmàtic al
sòlid.
Jana Sterbak sovint beu en les fonts de les històries narrades sobre la creació de l’univers,
en llegendes, relats i narracions mítiques que tracten el debat entre condemna i rebel·lió,
com mostra la fotografia Atlas, que evoca al Tità que va haver de carregar sobre les seves
espatlles el pes del firmament. Aquest constitueix el tercer apartat de l’exposició, que posa
èmfasi en què tots som, sobretot, “cos” en la miraculosa i precària existència que prové de
temps remots, dins una temporalitat oberta de vida i d’un ordre cosmogònic familiar, que
ajuda a fer suportable la caducitat de la vida. Aspectes que es veuen reforçats per un
gabinet de dibuixos, gravats i fotografies de diferents èpoques i cultures.
Jana Sterbak
Jana Sterbak (Praga, 1955) viu i treballa a Montreal (Canadà). Al final de la seva infantesa,
la seva família es trasllada a Canadà. Allà es forma a la Vancouver Art School i a la
Concordia University de Montreal. El realisme irònic de la seva cultura txeca impregna,
encara avui, el seu treball artístic d’una gran força conceptual. El 1989 exposa a la Biennale
canadienne d’art contemporani d’Ottawa. La seva obra es dóna a conèixer a Europa a la
secció Aperto de la Biennal de Venècia de 1990, amb la reveladora performance Remote
Control. Des d’aleshores, ha realitzat exposicions individuals a destacades institucions:
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New Museum of Contemporary Art, de Nova York; Louisiana Museum of Modern Art, de
Humlebaek; Serpentine Gallery, de Londres; Malmö Konsthall, de Suècia; Museum of
Contemporary Art, de Chicago, o Fundació Tàpies, de Barcelona. L’artista va representar
Canadà a la Biennal de Venècia de 2003, amb la video instal·lació FromHere to There i a
la Biennal de Praga de 2005 mostra la video instal·lació Waitingfor HighWater.
Posteriorment, ha exposat a Artium de Vitòria, Carré d’Art de Nîmes, Musée National des
Beaux-Arts de Québec, Musée Reattu d’Arles i al Palais des Papes d’Avignon. Jana Sterbak
té obra a importants col·leccions de museus europeus i canadencs i ha obtingut nombrosos
premis internacionals, com ara el de la Guggenheim Memorial Foundation, el Prix A.
Guixard de Saint Étienne, el del Consell de les Arts de Canadà a Ottawa i, recentment, el
del Governor General Arts Awards en Visual and Media Arts de Canadà. A Barcelona hi
treballa des de 1998 en col·laboració amb la Galeria Toni Tàpies.

La Salle Tarragona i La Salle Torreforta organitzen una nova edició de
l’Encesa Solidària
L’acte se celebrà el divendres 28 de
novembre a les 18:00 hores a les escales
de la Catedral
Cada any els alumnes del col·legis La Salle
Tarragona i Torreforta es reuniren al Pla de la
Seu i a la Plaça de les Cols per demostrar que
un altre món és possible. Així doncs, el proper
divendres dia 28 de novembre, a les sis de la
tarda, se celebrà una nova edició de l’Encesa
Solidària en favor de la Fundació PROIDE.

Salesians Sant Boi rep la medalla d'or de la ciutat
L'alcaldessa de Sant Boi de
Llobregat, Lluïsa Moret, ha lliurat
aquest dissabte, 22 de novembre, la
Medalla d'Or de la Ciutat a l'Obra
Salesiana, en l'emblemàtic edifici de
Can Massallera. Amb aquesta
distinció honorífica, el consistori
reconeix la important tasca local
realitzada per l'entitat al llarg de 50
anys en l'àmbit social, educatiu,
participatiu, d'oci i d'ajuda als més
desafavorits.
Flama.info | Redacció, 25 novembre
Abans d'entregar la distinció, Morer ha volgut agrair a l'Obra Salesiana la seva implicació
en promoure valors clau com la justícia social, el compromís, el respecte, la tolerància i la
solidaritat. El provincial dels Salesians de la Inspectoria Maria Auxiliadora, Cristóbal López,
i el Director de l'obra salesiana a la ciutat, Faustí Gutiérrez, han rebut el guardó. López s'ha
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mostrat molt satisfet i ha remarcat que "nosaltres els salesians tenim el costum de celebrar
aquests esdeveniments commemoratius amb una triple actitud: mirar al passat amb
agraïment, viure el present amb passió i abraçar el futur amb esperança".
L'acte ha comptat, també, amb la projecció d'un vídeo dels 50 anys de l'obra, juntament
amb l'actuació de la coral municipal Música Blaikoris i de la pianista Rebeca Miyar.
La medalla d'or de la ciutat és la màxima distinció honorífica que concedeix l'ajuntament i
pretén premiar mèrits extraordinaris cap a la ciutat. Entre les raons que s’han valorat
positivament en l’explicació de la moció hi ha la influència educativa i social que ha tingut
l’Obra Salesiana durant aquests 50 anys a tota la vila.
El passat mes de juny, el ple municipal de Sant Boi de Llobregat concedia, per unanimitat
de tots els grups polítics, la medalla d’or de la vila a l’obra salesiana, reconeixement que
s'ha formalitzat aquest cap de setmana.

Benvolgut,

Visions sagrades de l'aigua
Ens plau convidar-te a la presentació de l'àudiovisual
"Visions sagrades de l'aigua" que tindrà lloc el proper 10 de
desembr3, dins del marc de la Trobada General de Grups de
Diàleg Interreligiós -trobada de portes obertes- organitzada
per l'Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós.
Es tracta d'un àudiovisual realitzat pel Grup de Sostenibilitat
que mostra l'ús ritual de l'aigua en deu tradicions religioses
presents a Barcelona, la finalitat del qual és donar a conèixer
el valor sagrat de l'aigua per tal d'aprofundir la nostra mirada
sobre aquest element natural fonamental i de transformar-ne
l'ús que en fem.

PRESENTACIÓ DE L'ÀUDIOVISUAL "VISIONS SAGRADES DE L'AIGUA"
Dia: Dimecres 10 de desembre de 2014
Lloc: Associació UNESCO per al diàleg interreligiós, c/Lledó, 11 (Barcelona)
Hora: 18.30 h

El regal de la llibreta nova
per CONXA ADELL I CARDELLACH,
monja de Sant Pere de les Puel·les
Encetem un nou any litúrgic amb la il·lusió d’una nova oportunitat, renovant el deler i
animant el desig. Aquesta actitud no surt de la reflexió ni tan sols del propi cor; és la resposta
personal al projecte que prèviament Déu ha posat en cadascun de nosaltres.
Quina creativitat, la de Déu, de voler-nos a tots diferents, de conèixer-nos fil per randa i
d’estar pendent de cadascun de nosaltres com si fóssim el seu fill únic! Qui sap si potser
per això va voler tenir un fill únic, Jesús, engendrat, no pas creat, des de tota l’eternitat.
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Amb Ell, nosaltres hem estat en el pensament de Déu des de sempre, des de tota l’eternitat.
Amb paraules de Pau en la carta als Efesis: «Ens ha escollit abans de crear el món» (Ef
1,4). Joan encara és més explícit: «M’estimaves des d’abans de crear el món» (Jn 17,24).
Com li plau al cor sentir aquestes paraules entranyables: escollit des d’abans de crear el
món! Som beneïts ja des d’abans de crear el món i ens voldríem mantenir ferms fins a la fi,
per respondre a l’amor inefable de qui ens ha creat.
Per tu, per cadascun de nosaltres, després va crear el món, pensant que també seria el
món que veuria el seu fill Jesús, que ara dorm tranquil dins de Maria. Amb la mateixa il·lusió
que uns pares primerencs preparen la cambra
del seu fill que ha de néixer, Déu anava creant
amb cura tots els detalls del món amb mil
formes i colors, amb mil moviments i una sola
harmonia.
Per tu, per cadascun de nosaltres, Déu va
esdevenir artista i manobre, enginyer i
delineant, poeta i músic, tot preparant el mateix
món que veuria el seu fill Jesús.
Cor meu, vetlla, no deixis marcir la joia que Déu
ha posat en tu. Vetlla per mantenir-te fidel al seu
amor, malgrat tantes caigudes. No et deixis
vèncer, no t’aclofis, no donis la culpa als altres
d’allò que només és el teu mancament i el teu
error. Vetlla malgrat el cansament, cor meu, i
deixa que el cos reposi en pau als braços de
Déu que et bressola. Perquè, saps?, des de tota l’eternitat Déu t’ha cridat a tu i cadascun
de nosaltres perquè visquis en comunió amb el seu fill únic estimat.
Avui et fa el regal d’una llibreta nova, la contemples amb il·lusió, però saps que l’hauràs de
començar a escriure. Prens amb cura el llapis i, quina serà la primera paraula?

Xarxes intercomunitàries i intercongregacionals
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.
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Calassanç: "La canalla que intentes educar te l'has d'estimar"
(Glòria Barrete –CR.- 27/11/2014) A finals de 1596 una idea obsessiva envaeix la ment
desant Josep de Calassanç a Roma: Com podran els infants pobres trencar el cercle viciós
de la incultura i la pobresa? si els nens pobres tinguessin accés a l'educació... però, com?
s'esdevé un gran canvi en la vida del sacerdot d'Urgell, un sacerdot que havia anat a Roma
"a fer carrera" i que, quatre anys més tard, ha capgirat la seva vida. Calassanç afirma en
una carta aleshores: "He trobat a Roma millor manera de servir Déu, ajudant aquests pobres
nois; no ho deixaré per res del món!".
És aquest "regal" de Calassanç que l'Escola Pia de Catalunya celebra aquest dijous a les
seves escoles i els seus centres. Una festivitat que permet celebrar-ho amb els alumnes, ja
que la diada oficial és el 25 d'agost, data en la qual les escoles estan de vacances. Tot i fer
més de quatre segles d'aquella valent i agosarada decisió, Andreu Trilla, escolapi i anterior
provincial de l'Escola Pia de Catalunya, afirma que "el pensament de Calassanç és exemple
de com ell va ser un anticipador de
coses que ara veiem molt normals,
com dir que el dret a l'educació ha
d'arribar a tothom". "Aquest no és
un pensament nou", comenta
Trilla, "de fet fa més de 400 anys,
però està actualment de plena
actualitat".
I és que Calassanç va passar en
poc temps de ser un "home alt,
ben plantat, amb sotana de seda i
la bossa plena de diners, amb la
vista posada a Roma –on li
encomanen fer encàrrecs com a procurador del bisbe d'Urgell i fer carrera eclesiàstica– a,
30 anys més tard, ser un home alt, prim, que coixeja, vesteix sotana de la tela més basta i
viu d'almoines". Un canvi físic evident que és reflex de la seva donació i entrega personal
per aquella idea que és avui una gran projecte consolidat: crear una institució educativa per
educar els infants.
L'Escola de Pia està de festa
Institució que avui, i durant tota la setmana, recorda el seu fundador amb múltiples activitats:
gymkanes, festes, excursions o diades per l'educació. L'Escola Pia de Caldes organitza jocs
i animació infantil pels alumnes d'infantil i primària; els alumnes de l'ESO, a part de
l'Eucaristia, també aniran avui a fer voluntariat a entitats del poble com Càritas o Creu Roja,
o a l'Escola Pia de Mataró, on ho celebraran amb una costellada a Arenys de Munt i Blanes
pels alumnes de Batxillerat. L'Escola Pia de Granollers, per exemple, és una de les escoles
que ho celebra demà divendres; una Eucaristia compartida per tots els membres de la
comunitat educativa i una gran festa al pati pels alumnes de secundària, batxillerat i
formació professional amb tallers, esports, sortides o xocolata desfeta. L'Escola Pia Luz
Casanova també ho celebrarà demà amb una 'gymkana de Calassanç' o a l'Escola Pia
d'Olot on el passat diumenge 23 de novembre van celebrar tota una jornada de la 'festa de
l'educació de Sant Josep de Calassanç'. Alhora, avui dijous 27, els alumnes de 4rt d'ESO
de quinze escoles participen a la tradicional Caminada per la Pau, que enguany es celebra
a Moià.
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Un home amb voluntat de canvi social i eclesial
Una celebració per recordar a un home, diu Trilla, "amb una espiritualitat pedagògica. Que
entenia la vivència de la fe cristiana com una adequació a cada persona". Calassanç era
un precursor a la seva època, un home que es va situar al costat de gent que volia un canvi
social, que volia un canvi a l'interior de l'Església, i un home que "entenia l'expressió de la
fe d'una manera més lliure, no tant encarcarada".
Calassanç sabia, quatre segles enrere, que el seu projecte, l'educació, és un procés llarg i
atzarós, que demana molta paciència per evitar el desànim. Insisteix molt en afirmar que no
es pot educar sense estimar: "Aquella canalla que intentes educar te l'has d'estimar, ser
educador no significa ser una màquina d'ensenyar".
Vegeu: http://www.catalunyareligio.cat/articles/64963

Col·lecció URC
NOTA MOLT IMPORTANT
Les religioses i els religiosos pertanyents a l’URC i acreditats com a tals, 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.

Fundació Escola Cristiana de Catalunya informa núm. 535 1|12|2014
Comença l’any de la Vida Consagrada: l’origen i l’ànima de moltes escoles cristianes
Ahir, 30 de novembre de 2014, primer diumenge d’advent, es va donar inici a l’any dedicat
a la vida consagrada, tal com el papa Francesc ha declarat. Durarà fins al 2 de febrer de
2016.
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Màxim Muñoz, president de la Unió de Religiosos de Catalunya (URC), ens anima a viure
aquest any sota el signe de la joia i l’esperança”
En el butlletí Horeb de la URC, Muñoz afirma que, “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”. També “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”.
Conclou
que
“volem
abraçar el futur amb
esperança, l’esperança que
no es fonamenta en els
nostres carros i cavalls, és a
dir, en les nostres 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 que responguin amb generositat a la crida de
Déu a abraçar aquesta forma de vida dins de l’Església”.
Moltes escoles cristianes han nascut de l’impuls de la vida consagrada, tant d’aquelles
institucions ja fundades amb el carisma específic de l’ensenyament com d’altres que també
han vist l’escola com un espai on desenvolupar la missió. Avui, en moltes d’aquestes
escoles, la presència de religiosos o religioses ha minvat i en algunes pràcticament ha
desaparegut. Les escoles cristianes, fins i tot aquelles que depenen d’institucions de vida
consagrada, poden continuar mantenint la seva identitat en mans dels laics, com ja
està passant en molts casos. Però ens enganyaríem si penséssim que aquest relleu no té
conseqüències. En té, tant en l’ordre pràctic com en el del testimoni, ja que la vida
consagrada i la seva específica opció de vida són un element enriquidor en tot espai
de missió i també, sens dubte a les escoles.
Per això, malgrat que es pugui garantir la continuïtat dels centres, és important que l’escola
valori, estimi i estimuli la vocació a la vida consagrada i la presència dels homes i
dones que han fet aquesta opció de vida en el món de l’educació i, específicament,
en el de l’escola cristiana.
Encoratgem totes les escoles del col·lectiu a viure també aquest any amb gratitud, amb
passió i amb esperança per tot el que la vida consagrada ens ha donat, ens segueix
donant i pot donar en el futur.
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Pregàries setmanals
Com vam fer en el número anterior d’Horeb, cada setmana enviarem una proposta de
pregària, confeccionada per cadascuna de les seus regionals o diocesanes de CONFER a
fi que les comunitats que desitgin utilitzar-la puguin fer-ho, en sintonia amb el sentit de l’Any
de la Vida Consagrada. Agraïm a les religioses i religiosos que les confeccionen la seva
dedicació en benefici de la vida religiosa.

Signes dels Temps de TV3: “Enzo Bianchi”
Enzo Bianchi és fundador i prior de la comunitat monàstica de Bose.
En aquest monestir del nord d'Itàlia hi conviuen noranta germans i germanes catòlics,
protestants i ortodoxos de nacionalitats diferents.
Bianchi està considerat un gran mestre espiritual i un referent bíblic, és autor de diversos
llibres sobre espiritualitat cristiana i és membre del Pontifici Consell per a la Promoció de la
Unitat dels Cristians.
31

“Signes dels temps” ha entrevistat Enzo Bianchi coincidint amb la seva estada a Barcelona
per participar en el cicle Diàlegs de Pedralbes.
Altres temes:
- Resum de la segona fase del Congrés Internacional de Pastoral de les Grans Ciutats
celebrat a Barcelona.
- Nova secció “Any de la Vida Consagrada”: Amparo Serneguet, religiosa de Sant Josep de
Girona.
Data: 14 de desembre de 2014
Horari d’emissió: TV3, diumenge, a les 10,00
www.tv3.cat/signesdelstemps
www.facebook.com/signesdelstemps

Cine i litúrgia
CICLO “B”. CINE Y LITURGIA. ADVIENTO Y NAVIDAD. Prof. Peio Sánchez

Horeb agraeix a Peio Sánchez les seves orientacions per vincular cinema i litúrgia. Alguns
suggeriments fílmics que tenen a veure amb el contingut de l’evangeli de la festa o del
diumenge corresponent. Publiquem ara els dos primers diumenges d’Advent. Posteriorment,
ho anirem publicant jornada a jornada.
I ADVIENTO: “Vigilad: pues no sabéis cuándo es el momento”
“El bosque” (The Village, 2004) M. Night Shyamalan
Se nos cuenta la historia de una comunidad que se encierra en un mundo aparte para que
el mal no le alcance. Ponen todos los medios para vigilar y resistir, pero el mal acaba por
entrar. Pero una joven ciega, será la única que verdaderamente vigila, con una mirada
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interior, para vencer el mal. Le orienta su experiencia de amor capaz de arriesgar venciendo
las normas que encierran. Aparecen enfrentadas dos formas de vigilar y nos preguntamos
a qué vigilancia anima hoy Mc 13,33-37.
Para la reflexión y el diálogo:
 ¿Crees que se puede vencer el mal cerrando toda influencia exterior?
¿Dónde reside el mal?
 ¿Por qué el personaje de Ivy Walker (Bryce Dallas Howard) es la que
logra abrir aquel mundo cerrado?
 ¿En relación con el Evangelio de la vigilancia, qué rasgos deben tener
hoy los vigías?
(Orientación padres y educadores: Mayores 13 años, escenas de
violencia)
II ADVIENTO: “Preparad el camino del Señor, allanad sus
senderos”
“El camino a casa” (1999) de Zhang Yimou
Es una obra maestra visual y argumental. Una abuela tras la muerte de
su esposo pide que sea enterrado de la forma tradicional, llevado a
hombros para volver a casa. Con esta ocasión su hijo hace memoria de
su historia de amor, llena de caminos y de esperas. En Adviento,
preparar el camino supone saber esperar confiando en que el amor de
Dios es siempre fiel. Las lecturas nos invitan a preparar el camino,
dejando nuestra rutina para salir al encuentro del Dios que nos visita.
Para reflexionar y dialogar:
 La obstinación de la anciana madre para observar los ritos fúnebres parece
irracional. Pero ¿qué hay de valioso en su forma de querer traer al abuelo muerto?
 ¿Qué te parece de esta historia de amor? ¿Puede ser comparada a la historia de
Dios y los seres humanos como hace el Cantar de los Cantares?
 ¿Cómo hemos de preparar el camino para la visitación de Dios en Jesucristo?
(Orientación para padres y educadores: Todos los públicos pero los menores de 7 no la
comprenderán)
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LA FORÇA DE LA PREGÀRIA
Inici de la cadena mundial de pregàries als Monestirs
URC - Junta directiva
CEVRE - Formació inicial T1

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

Secretari general de l’URC i director del CEVRE
Secretaria de l’URC i del CEVRE
Informatiu Horeb
Unió de Religiosos de Catalunya
Unió de Religiosos de Catalunya
URC Unió Religiosos

sec.general@urc.cat
info@urc.cat
horeb@urc.cat
www.urc.cat
www.facebook.com
@URC_Catalunya
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