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Barcelona, 11 de desembre de 2014                                                                            ANY VII. núm.       

Evangeli, profecia i esperança 

 

Gloses dominicals de bisbes sobre l’Any de la Vida 
Consagrada 
 

Convocada la Congregació General 36 dels 
jesuïtes 
 

28 de gener de 2015, dimecres: 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 
 

Les provocacions del papa Francesc  
 

Missatge amb motiu del Dia Internacional de la 
Solidaritat Humana 
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LLUÍS MARTÍNEZ SISTACH, Cardenal arquebisbe de Barcelona 

Aquest diumenge en què comencem el temps d’Advent, és a dir, el 
camí de preparació  espiritual per a la celebració de la festa de Nadal, 
voldria parlar de la vida religiosa i la seva 
importància per a la vi da de l’Església i per al bé de  la nostra societat. 
Recentment ha estat a Barcelona un arquebisbe que és també religiós 
franciscà. És de Galícia. Els superiors dels ordes i les congregacions  
més importants de l’Església catòlica el van elegir president del seu 
organisme coordinador —la Unió de Superiors generals dels ordes i 
les congregacions— i el papa Francesc, com assumint aquesta confiança dels superiors 
majors, l’ha nomenat arquebisbe i l’ha posat com a segon responsable —després del 
cardenal prefecte, el brasiler Joao Braz de Aviz— de la Congregació per als Religiosos de 
la Cúria romana. 

Aquest arquebisbe va dir, durant la seva visita a Barcelona, que quan rep els bisbes que 
fan la visita ad limina quinquennal i arriba el moment de parlar dels religiosos, els diu als 
bisbes: «S’han preguntat què serien les seves diòcesis sense la presència dels religiosos i 
les religioses i de les seves obres?» Aquesta és una pregunta que ens hauríem de fer tots, 
i puc dir que personalment me l’he fet i me la faig sovint, perquè estic molt convençut que 
els religiosos i les seves obres són un gran bé no només per a l’Església sinó també per a 
tota la societat. 

Recordo això perquè aquest diumenge comencem el que s’ha anomenat Any de la Vida 
Religiosa: les celebracions del qual es perllongaran durant tot el 2015 i fins al 2 de febrer 
de 2016, data en què s’escau la Jornada Mundial de la Vida Consagrada.  És veritat que 
moltes institucions de vida consagrada troben dificultats entre nosaltres per manca de 
vocacions. 

En altres indrets de l’Església no es dóna aquesta manca com entre nosaltres. Què podem 
fer?  En primer lloc, estimar aquest do de Déu per a l’Església i per al món que són els 
homes i les dones que, per amor a Déu i als germans, viuen més radicalment l’exigència 
del baptisme i segueixen radicalment Jesús en la castedat, la pobresa, l’obediència i la vida 
en comú. Elles i ells han escoltat la invitació del Senyor que diu: «Vine i segueix-me.»  El 

papa Francesc, que com a jesuïta procedeix de la vida religiosa, ens proposa la celebració 
d’aquest Any dedicat a la vida consagrada perquè comprendre aquesta vocació i aquest 
estil de vida ens ajuda a comprendre la naturalesa íntima de tota vocació cristiana i 
l’aspiració de tota l’Església, que, com a esposa de Crist, tendeix cap a la unió amb el seu 
únic Espòs i cap al compliment de la seva voluntat.  La vida consagrada és un do preciós i 
necessari també per al nostre temps i per al futur del Poble de Déu, perquè per tany 
íntimament a la seva vida, a la seva santedat i a la seva missió. 

La vida religiosa, al cor de l’Església 
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XAVIER NOVELL GOMÀ, bisbe de Solsona 

Aquest diumenge, coincidint amb l’inici de l'any litúrgic, comença l'Any 
de la Vida Consagrada. Aquesta iniciativa del papa Francesc, que 
durarà fins al dia de la Presentació del Senyor al Temple de l'any 2016, 
és una invitació directa a la renovació de la vida consagrada i un mitjà 
per a la renovació de tota l'Església. Aquestes són les paraules del 
Papa adreçant-se als consagrats en l'anunci d'aquest any: «Es tracta 
de deixar-ho tot per seguir el Senyor. [...] Jo espero de vosaltres aquest 
testimoni. Els religiosos han de ser homes i dones capaços de despertar el món.» 

En altres ocasions he subratllat que el gran objectiu del ministeri del papa Francesc és la 
renovació evangèlica de la vida cristiana, de la pastoral, de les estructures de l'Església i 
de la vida social. Aquest és el motiu de fons de les seves invitacions, denúncies, 
exhortacions i gestos. A més de repetir-ho i testimoniar-ho, ha emprès tres iniciatives de 
llarg abast. Ha publicat el full de ruta, Evangelii gaudium, per a la transformació de totes les 
comunitats cristianes i les altres estructures eclesials. Ha convocat un doble Sínode sobre 
la família per invitar la majoria dels catòlics a una vida evangèlica, fidels a la vocació, la 

bellesa i les exigències 
de la vida matrimonial. I 
ara demana als 
consagrats que siguin 
punta de llança 
d’aquesta renovació. 

Efectivament, els 
consagrats són els 
deixebles de Jesús que 
han escollit deixar-ho tot 
per seguir-lo a ell i per 
imitar-lo profèticament. 
Ells han de recordar a 
tots l’ideal, han de 

testimoniar que una vida amb Déu és molt més veritable, bella i bona. Amb els seus vots 
de pobresa, obediència i castedat, viscuts amb fidelitat, generositat i alegria, ens han de 
mostrar que les promeses d’aquest món dominat pel diner són falses i ni omplen ni fan feliç. 

Tristament, comencem aquest any acomiadant una comunitat religiosa que compta amb 
més de vuit segles de presència quasi ininterrompuda a la nostra diòcesi i a la ciutat de 
Berga: els frares franciscans. Simultàniament, a la tarda em reuniré amb tots els consagrats 
i consagrades de la diòcesi per a una trobada fraterna, orant i celebrativa. La reducció i 
l’envelliment dels consagrats de la nostra diòcesi  és un signe de l’afebliment de la vida 
cristiana que demana el Papa. Amb tot, tal com manifestem els bisbes de Catalunya en la 
nostra carta pastoral als consagrats i consagrades amb motiu d’aquest any, devem molt a 
la seva existència, testimoniatge i obres durant tants i tants anys en els nostres pobles, viles 
i ciutats. L’enhorabona i gràcies a tots els consagrats i consagrades i fructuós Any de la 
Vida Consagrada. 

Comença l'Any de la Vida Consagrada 
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JOSEP ÀNGEL SAIZ MENESES, bisbe de Terrassa 

Acabem avui, amb la festa de Jesucrist, Rei de tot el món, un any 
litúrgic. Diumenge que ve en començarem un altre amb el temps 
d’Advent, un camí de preparació espiritual per a la festa de Nadal. Així 
s’expressa que  la vida cristiana és un camí i que tots anem acomplint 
les seves etapes. 

Aviat ja entrarem en l’any de gràcia de 2015. I aquestes reflexions 
volen fer-se també ressò que l’any vinent serà a tota l’Església catòlica 
l’Any de la Vida Consagrada. 

El 29 de novembre de 2013, en acabar un encontre amb 120 superiors generals d’instituts 
religiosos, en un clima d’intercanvi fraternal ben franc, el papa Francesc va convocar l’Any 
de la Vida Consagrada. Començarà el diumenge que ve, 30 de novembre i es 
prolongarà  fins el 2 de febrer de 2016, festa de la Presentació del Senyor al Temple (la 
popular festa de la Candelera), data en que es celebra cada any la jornada dedicada a la 
vida consagrada. 

A finals del mes de gener passat, el cardenal Joao Braz de Aviz, prefecte de la Congregació 
per als Instituts de Vida consagrada i les Societats de Vida Apostòlica, acompanyat de 
l’arquebisbe i religiós franciscà José Rodríguez Carballo, secretari d’aquest dicasteri, varen 
presentar respectivament els objectius i les activitats d’aquest any que va a començar. 

Vull subratllar que l’arquebisbe Rodríguez Carballo va ser el 
primer nomenament que va fer el Papa actual a la Cúria romana 
el mes d’abril de 2013. En aquell moment aquest franciscà 
gallec presidia la Unió de Superiors Generals dels ordes i 
congregacions de tota l’Església, i el Papa el va portar d’aquest 
càrrec a la secretaria de la Congregació de la Cúria que és 
responsable de l’atenció al món de la vida consagrada, 
masculina i femenina. Els dies 2 i 3 del passat mes de maig, 
aquest religiós va estar a Barcelona i es va reunir amb religiosos 
i religioses de les diòcesis catalanes, invitat  per la Unió de 

religiosos de Catalunya (URC ). Desitjo que allò que els digué en aquella circumstància 
inspiri de manera clara i profunda la celebració d’aquest any a la nostra diòcesi. 

Els objectius generals d’aquest any són tres. Primer, recordar amb memòria agraïda els 50 
anys de la publicació del decret del Concili Vaticà II Perfectae caritatis, sobre la renovació 
de la vida consagrada; segon,  abraçar el futur amb esperança, sabent que la crisi de la 
societat i de l’Església també afecta a la vida consagrada a Déu i assumir-la “no com 
l’anticipació de la mort, sinó com una ocasió favorable per al creixement en profunditat”. I, 
tercer, viure el present amb passió, evangelitzant la vocació pròpia de cada orde o 
congregació i donant testimoni de la bellesa i del servei a la societat que realitzen els 
religiosos i religioses que estan entre nosaltres. 

La nostra diòcesi, a través de la Delegació per a la Vida Consagrada ha organitzat diversos 
actes amb els quals celebrarem aquest esdeveniment. El que més desitjava dir-los –a ells 
i a tota la diòcesi- que aquest any és una invitació a donar gràcies a Déu pel gran servei 
que realitzen i per tot allò que aporten –en tots els àmbits de l’acció de l’Església- a la 
nostra  jove diòcesi. Per això, la celebració d’aquest any no és només quelcom per als 
religiosos i religioses, sinó que és un compromís per a tota la comunitat diocesana. 

Un any dedicat als religiosos i religioses 
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ENRIQUE BENAVENT VIDAL, bisbe de Tortosa 

Diumenge que ve, coincidint amb el començament del temps 
d’Advent, iniciem a l’Església la celebració d’un any dedicat a la vida 
consagrada. El Papa Francesc, al convocar-lo, vol que tots els 
cristians valorem la riquesa que és el do la vida consagrada, i que 
aquells que han lliurat la seua vida al Senyor renoven el desig de 
viure fidelment la seua vocació i de créixer en el servei de Déu i de 
l’Església. 

La vida consagrada, en la seua gran varietat de camins, ha sigut i continua sent una 
benedicció per a tots els cristians i per al nostre món, i una riquesa immensa per a l’Església. 

Quan pensem en el testimoni de caritat i de servei als 
més pobres, malalts i ancians; en l’heroisme i la 
generositat de tants missioners i missioneres; en la 
dedicació a l’ensenyament viscuda amb generositat i 
amb desig d’evangelitzar; en l’entrega de tants 
monjos i monges a l’oració per la salvació de tots els 
homes, etc… no podem més que donar gràcies a 
Déu. Si tot açò no haguera existit i no fóra viu, la vida 
i el testimoni de l’Església serien molt més pobres. 
Aquest any hem d’agrair al Senyor el do de la vida 
consagrada i els fruits evangèlics que ha produït 

l’entrega generosa de tants cristians a la causa del Regne de Déu. 

Si ens preguntem què és el que mou a tants cristians a una generositat i a una entrega tan 
grans a la causa del Regne, descobrim que únicament hi ha un motiu: La seua entrega 
radical a Déu. Quan major és la generositat amb Déu, més gran és la disponibilitat per al 
servei a l’Evangeli. Aquesta generositat amb Déu es concreta en la vivència dels vots 
evangèlics que, encara que moltes vegades són vistos com una renúncia i, per això, poc 
valorats i compresos, en realitat són el mode de viure de qui ha descobert quelcom molt 
més valuós del que pot oferir el món: pot viure la pobresa qui ha descobert que Crist és la 
seua riquesa; pot viure la castedat qui se sent cridat a estimar plenament Crist i, per Ell, a 
tots els homes; pot viure l’obediència aquell que no es lliga a res i vol estar plenament 
disponible per al Regne de Déu. La vivència dels vots evangèlics no és empobriment o 
negació de la vida, sinó que és una opció per una forma de viure que enriqueix plenament 
i que, per això, ha de portar a la plena alegria en la vivència de l’Evangeli. 

Per això, no ens ha d’estranyar que els instituts de vida consagrada que han existit i 
existeixen hagen donat tants sants a l’Església. Açò és el més valuós que la vida 
consagrada ofereix a l’Església: el testimoni d’una santedat viscuda amb radicalitat i de 
veritat. M’agradaria que tots els cristians i cristianes que viuen una vocació de consagració 
aprofundiren en el testimoni dels membres dels seus instituts que han sigut proposats per 
l’Església com a exemples, models i testimonis de santedat. Aquest és el camí per a una 
autèntica renovació de la vida consagrada i perquè aquesta forma de vida, que es concreta 
en tants camins possibles, torne a ser atractiva per a aquells joves que senten en el seu cor 
el desig de seguir de veritat al Senyor. 

Que el Senyor ens beneïsca amb la seua gràcia. 

Any de la Vida Consagrada 
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Entrevista a Lluís Serra Llansana 

 
Arran dels 50 anys del Decret conciliar Perfectae 
Caritatis, sobre la renovació de la vida religiosa, el papa 
Francesc ha convocat per a tota l’Església l’Any de la 
Vida Consagrada, que comença avui i acabarà el 2 de 
febrer de 2016. «És un any per fer arribar a la comunitat 
cristiana la crida de Déu a la vida consagrada i a la 
societat un rostre profètic i joiós de servei i misericòrdia, 
especialment amb els que més pateixen», afirma el G. 
Lluís Serra, marista, secretari general de la Unió de 
Religiosos de Catalunya.  
 
Quin moment viu la vida religiosa? 
El decreixement numèric no ofega el sentit i l’alegria de 

la vida religiosa. Déu continua cridant. Cal fer arribar la seva veu i escoltar-la. La comunitat 
cristiana ha de fer propostes vocacionals. Vivim en el cor de la societat com a llevat dels 
valors evangèlics. Demanem a Déu ser sants i testimonis del seu amor i compromís entre 
els homes i les dones.  
 
Com viurà aquest any? 
Voldria accentuar la centralitat del Crist i viure una dinàmica de sortida que consolidi la 
presència com a Església en la societat i, especialment, en les perifèries. Quan una persona 
viu ancorada en l’essencial, l’alegria brolla espontàniament del seu interior. Observo en la 
vida consagrada, amb les seves llums i ombres, homes i dones que viuen la joia de la 
comunitat i del servei als altres.  
 
El lema de l’any és «Evangeli, profecia, esperança». És això la vida consagrada? 
Un resum molt encertat. El seguiment de Jesús a la llum de l’Evangeli ens porta a la profecia 
—anunci de fraternitat i denúncia de la injustícia— i a l’esperança que el regne de Déu 
s’obre pas malgrat les nostres limitacions.  
 
Òscar Bardají i Martín – Full dominical 

 

 

Sor Cristina Scuccia presenta a Barcelona el seu primer disc «Sister Cristina» 

Samuel Gutiérrez, Barcelona, Catalunya Cristiana, 7 de desembre de 2014 
 
No està acostumada a les promocions discogràfiques i se li nota. Ens rep esgotada, després 
d’una llarga i intensa jornada de compromisos amb els mitjans de comunicació. Tot i així, 
Sor Cristina no perd el somriure. Un somriure que ha enamorat tothom arran del seu pas 
pel concurs televisiu The Voice, a Itàlia. Com a guanyadora, presenta ara el seu primer disc, 
amb deu clàssics de la música pop i dues cançons inèdites. Fins i tot s’ha atrevit amb el 
polèmic Like a Virgin, de Madonna, però no com a provocació, sinó com a desafiament. A 

Crida de Déu a la vida consagrada 

«Només sóc un instrument en mans de Déu» 
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través de la música, Sor Cristina canta a l’amor. L’amor humà i també, i sobretot, l’amor 
diví.  
 
Hi ha qui es pregunta què fa una monja catòlica versionant cançons de Madonna, 
Alicia Keys, Pink... Una provocació? 
No, cap provocació. Només he volgut fer servir un llenguatge molt simple, actual, per 
explicar una història d’amor. De fet, amb Like a Virgin, per exemple, no he mirat el passat 
d’aquesta cançó, sinó que he volgut donar-li un significat completament nou. He volgut 
explicar el toc de Déu en el meu cor, que m’ha canviat totalment la vida. 
 
No tothom, però, arriba a entendre aquesta doble lectura, tot i que tenim exemples 
molt clars a la Bíblia, com ara el Càntic dels Càntics. 
La fe és un do. Cal demanar-la al Senyor! Però crec que, en aquest camp, també estem 
fent passes endavant gràcies al papa Francesc, que camina cap a aquesta obertura. El 

primer a provocar escàndol 
va ser el mateix Jesucrist i 
en aquell temps fins i tot els 
deixebles no arribaven a 
entendre el que Ell feia. Per 
tant, ho dic amb humilitat, 
crec que aquest camí de la 
música pop pot ser un bon 
camí. 
 
Quin missatge de la seva 
història personal ha 
volgut transmetre amb 
Like a Virgin? 
Like a Virgin em permet 
expressar d’una manera 
nova la història d’amor 
d’una consagrada. El text, a 

l’inici, parla d’una persona derrotada, incompleta, però que en el moment en què va ser 
tocada la vida li va canviar completament. Això mateix és el que també em va passar a mi! 
Abans de trobar Crist estava trista, incompleta... Feia moltes coses però la meva vida 
era una confusió. En el moment en què Crist entra en la meva vida, arriba l’amor per 
excel·lència i arriba la llibertat plena! 
 
Totes les cançons versionades del disc volen oferir aquesta doble lectura? 
Cada text conserva el seu missatge original, sovint un missatge d’amor. Però alhora he 
volgut interpretar-los d’una manera pròpia i nova amb l’objectiu de transmetre la meva fe, 
així com els valors cristians, uns valors forts expressats en aquest llenguatge de la música 
pop, tan comú per a les persones, sobretot les més joves.  
 
Aquestes versions han esdevingut també pregàries? 
Sí, certament! La música pop és una música popular, que tothom escolta i crec que és un 
mitjà important per donar pas a un missatge més profund. Amb els nens de l’oratori, quan 
iniciem la trobada de pregària, sempre introduïm un fragment de música pop de cantants 
actuals per intentar després donar un nou significat.  
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L’entristeix que hi hagi gent que s’escandalitzi? 
No, no tinc motius per a la tristesa! Qui ha trobat Déu no pot estar trist, sinó alegre! 
L’escàndol, com deia abans, el provocava també Jesús. Els fariseus el criticaven perquè 
els seus deixebles no es rentaven les mans. A mi em passa una mica el mateix. Som cridats 
a anar una mica contra corrent i les novetats sempre creen una mica de desconfiança. Ho 
veiem també amb el papa Francesc. Algunes de les seves decisions no són ben acceptades 
per tothom, fins i tot dins de la mateixa Església. Tinc la sort de tenir el suport no només de 
la meva congregació sinó de molta gent i molts religiosos. Em sento ben recolzada per 
l’Església i per això em sento serena. No ho faig per mi sinó per donar glòria a Déu!  
 
Encara no l’ha trucada el papa Francesc? 
No. Espero trobar-me aviat amb ell, potser per donar-li en mà el disc i rebre d’ell una 
benedicció especial.  
 
Amb la seva música, amb aquesta irrupció mediàtica, vol també arribar a les 
perifèries? 
Realment vam acceptar participar en el concurs de The Voice, després que la producció del 
programa va contactar amb la mare general de la congregació per convidar-me a participar-
hi, en gran mesura animats per la invitació de Francesc d’anar i anunciar a les perifèries. 
Hem entès que el món de l’espectacle també pot ser una perifèria, perquè moltes vegades 
hi ha una absència de Déu i es requereix molt de coratge per entrar-hi i portar Déu. 

Agustí Codinach 

 
Quan va fer l’opció de la vida religiosa, va renunciar a la música, la seva gran passió. 
Ara la rep retornada, com si fos el cent per u. 
A l’inici va ser molt difícil combinar la meva vida religiosa amb el cant. No volia cantar. Va 
ser un temps gairebé de purificació, d’escolta de Déu. Quan vaig anar al Brasil vaig rebre 
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la resposta. Vaig descobrir que el cant havia de ser el mitjà a través del qual jo podia donar 
testimoni de Crist, especialment entre els més joves. 
 
Abans vostè fins i tot havia rebut formació en una acadèmia d’artistes cristians. 
Sí, precisament es tracta d’una acadèmia de les germanes ursulines, la congregació a la 
qual pertanyo, dirigida per Claudia Koll. L’objectiu és transmetre la bellesa de ser cristià. On 
hi ha art, ha d’haver-hi amor. Per això és important que l’artista faci un treball interior. Allà 
vaig aprendre que la pregària ajuda moltíssim per després pujar a l’escenari i transmetre 
veritables valors. De totes maneres, he de dir que vaig estar a l’acadèmia poc temps perquè 

després vaig 
entrar al noviciat i 
la vaig haver de 
deixar, tot i que 
he tingut la 
possibilitat de 
continuar anant-
hi de tant en tant. 
 
En el comentari 
que fa a una de 
les cançons, 
Try, vostè escriu 
que «val la pena 
arriscar»...  
Aquesta aventura 
discogràfica és 

també un risc. Ha valgut la pena arriscar? Sí, i tant, val la pena arriscar! Val la pena arriscar 
per l’amor veritable, l’Amor més gran!  
 
Com porta el ritme d’estrella pop? La presentació d’aquest disc és una cosa puntual 
o significarà també concerts, nous discos, gires...?  
Sóc una religiosa al servei d’una missió una mica especial. No sé què passarà en el futur... 
No sé què passarà demà, si hi haurà concerts o si tocaré i cantaré durant la missa, com faig 
ara els diumenges. Sóc simplement una monja al servei del Regne de Déu, tot i que d’una 
manera una mica singular.  
 
La fama, l’èxit, l’ego... són temptacions dels artistes. Quin és el secret per conservar 
la humilitat? 
La glòria no és meva. És de Déu. Només sóc un instrument a les seves mans. Crec que 
l’ajuda de la comunitat, que em remet sempre a Déu, és el secret més gran. No és la 
Cristina, no sóc jo! Sor Cristina és una serventa que vol donar glòria a Déu.  
 
El disc inclou una cançó pròpia, Fallin’ free. És la que millor expressa el seu cor? 
Sí, sens dubte. Explica els dubtes inicials de la meva crida i com, en el moment de donar el 
meu Sí a Déu, fi nalment he pogut desplegar les ales i aixecar el vol. La cançó acaba 
convidant l’oient a alliberar el seu Sí i aixecar ell també el vol. 
 
 

«Em sento ben recolzada per l’Església i per això estic serena. 
No ho faig per mi sinó per donar glòria a Déu!» 
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Comenzará el 2 de octubre de 2016 

En el día de hoy el P. General, Adolfo Nicolás Pachón SJ, ha convocado oficialmente 
la Congregación General 36 (C.G.) Dará comienzo la tarde del 2 de octubre de 2016 
en la curia General de Roma y la primera sesión plenaria se celebrará el 3 de octubre, 
fiesta de S. Francisco de Borja. Como ya se había anunciado el pasado mes de mayo, 
en la C.G. el P. General presentará su renuncia y, si la Congregación lo acepta, se 
elegirá a su sucesor.  

 La Congregación General es el órgano supremo de gobierno de la Compañía de Jesús que 
sólo se convoca para tratar asuntos 
de especial importancia o para elegir 
a un nuevo Superior General. En ella 
participan jesuitas de todo el mundo 
elegidos por los miembros de la 
orden. 

A partir de ahora se celebrarán hasta 
el 31 de julio de 2015 las llamadas 
Congregaciones Provinciales previas 
en cada una de las provincias o 
demarcaciones territoriales en que se 
divide la Compañía. Desde esa fecha 
hasta el comienzo de la CG36 habrá 
un tiempo para una preparación más 
a fondo de la misma.  

En la carta de convocatoria, el P. 
General exhorta a toda la Compañía 
a que “se empeñe en un serio y 
auténtico proceso de discernimiento 
espiritual sobre nuestra vida y 
nuestra misión”, como una repuesta 
a la invitación del papa Francisco a 
una “renovación profunda para 
responder a las muchas necesidades 
y grandes esperanzas de la Iglesia y 
del mundo”.  

Señala también que “resulta providencial que vayamos a comenzar el camino que nos 
conducirá hasta la CG 36 precisamente cuando se inicia el año dedicado a la Vida 
Consagrada. En su magnífica ‘Carta Convocatoria a todos los consagrados’, escrita a 
propósito de este año, el papa Francisco manifiesta su esperanza de que los religiosos 
redescubramos la alegría de la vida consagrada, recuperemos el testimonio profético que 
‘despierta al mundo’, como verdaderos ‘expertos en comunión’, para así ‘salir de nosotros 
mismos’ e ir ‘a las periferias existenciales’. Desea el Santo Padre que los religiosos se 
cuestionen ‘sobre lo que Dios y la humanidad de hoy les piden’. Este es precisamente el 
profundo discernimiento que nosotros, como Compañía, estamos llamados a realizar.” 

Convocada la Congregació General 36 dels jesuïtes 
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Javier Bometón 
Marista a Bangla Desh  
 
Sóc un germà marista nascut a Lleida (1952). Fa dos anys que visc la 
meva vocació  marista a Mymensingh, una ciutat a uns 120 quilòmetres 
de Dhaka, la capital de Bangla Desh, amb un grup de joves bengalís 
que desitgen descobrir la seva vocació. A Bangla Desh, actualment som 
set germans maristes provinents dels cinc continents.  

El diumenge 23 de novembre, festivitat de Crist Rei, vaig tenir la sort de 
poder participar en la cerimònia-festival Wangala, la festa més significativa de la comunitat 
Mandi (Garo), una de les 45 ètnies que viuen a Bangla Desh. 

Saljong és el nom amb què ells designen el Sol, el Creador. Wangala és la festa-celebració 
que marca el final de l’any agrícola. És un acte d’acció de gràcies al Déu del Sol, de la 
fertilitat. La comunitat Mandi és majoritàriament cristiana, per això uneixen la seva tradició 
d’acció de gràcies pels beneficis rebuts al llarg de l’any a Saljong, amb la cerimònia cristiana 
d’acció de gràcies, l’Eucaristia. 

El diumenge de Crist Rei, unes nou-centes persones vam ser convocades al Wangala al 
toc dels timbals, el so de les trompetes de corn de búfal i de les flautes de bambú. La 

cerimònia es va iniciar amb 
una solemne processó 
precedida per la creu, 
candeles, flors, encens i els 
fruits de la collita. Un grup de 
dansa que amb els braços 
assenyalaven el cel i la terra 
ens recordaven a tots els 
assistents el motiu de la 
celebració: acció de gràcies a 
Déu pels fruits rebuts durant 
l’any. El president de la 
comunitat Mandi a 
Mymensingh acompanyava el 
sacerdot cristià catòlic. 
Després d’aquest entranyable 
preàmbul, es va iniciar la 
cerimònia d’acció de gràcies 

(la missa) amb abundància de signes culturals ancestrals, encens, cants i danses al llarg 
de tota la cerimònia religiosa. 

Seguidament, tots els convocats vam compartir el mateix àpat i vam participar de la 
cerimònia cultural i festiva on els líders de la comunitat van proclamar els seus missatges 
intercalats amb actuacions de teatre, música i dansa. La comunitat Mandi a Bangla Desh 
està constituïda per uns 150.000 membres i arreu del món existeixen 13 grups Mandi 
diferents. 

Amb la celebració del Wangala, la comunitat Mandi a Mymensingh un any més va poder 
mantenir les seves tradicions i costums ancestrals. Des de la meva vocació de germà 
marista em sento cridat a continuar acompanyant les minories cristianes en aquest país 
majoritàriament musulmà. 

«Wangala», festival de la tribu Mandi 
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28 de gener de 2015, dimecres 
 
 

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 
 
Anoteu la data a la vostra agenda!!! 

 

 

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. 

 

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!!! 
 

Programa URC a l’Any de la Vida Consagrada 
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 Servei de Documentació  
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Autor 1. Enric Vendrell, director general d’Afers Religiosos  
2. Glosses sobre la Comunitat de Taizé 

Francesc Torralba, president del Consell Assessor 
per a la Diversitat Religiosa  

Griselda Cos, monja del Monestir de Sant Pere de 
les Puel·les  

3. Paraules d’agraïment 
Germà Alois, prior de Taizé  

4. Cloenda 
Hble. Sra. Joana Ortega, cicepresidenta del Govern 

i consellera de Governació i Relacions 
Institucionals  

59 
Títol IV MEMORIAL CASSIÀ JUST ● COMUNITAT DE TAIZÉ 

Font  Generalitat de Catalunya. Departament de Governació i 
relacions Institucionals. Direcció General d’Afers Religiosos. 

Data Barcelona, 3 de desembre de 2014 

Publicat 11 de desembre de 2014 
 
 
 
 
 

 
 

La Comunitat de Taizé, 
guardonada amb el IV Memorial 
Cassià Just 
 
El jurat ha aprovat concedir 
el IV Memorial Cassià Just 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, i el 
guardó serà recollit per un 
germà de Taizé, en nom de tota 
la comunitat. 

 
La Comunitat de Taizé és una comunitat monàstica que agrupa un centenar de germans, 
entre catòlics i protestants, que esdevé un símbol de reconciliació entre cristians i entre 
pobles separats. Creada pel germà Roger Schutz durant la Segona Guerra Mundial, i 
establerta al poble de Taizé, a la Borgonya (França), acull cada setmana milers de joves 
que s’hi troben per reflexionar, pregar i conviure en un ambient d’austeritat. Barcelona ha 
estat en tres ocasions la seu de la trobada anual que cada any convoquen en un ciutat 
europea, i que arribà a congregar 80.000 joves. 

IV MEMORIAL CASSIÀ JUST ● COMUNITAT DE TAIZÉ 

 

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
http://governacio.gencat.cat/ca/pgov_ambits_d_actuacio/pgov_afers-religiosos/pgov_serveis/pgov_memorial_cassa/
http://www.taize.fr/
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Joves, ecumenisme i reconciliació 
 

Ha format part del jurat la vicepresidenta del 
Govern, Joana Ortega; el director general d’Afers 
Religiosos, Enric Vendrell; el president del Consell 
Assessor per a la Diversitat Religiosa, Francesc Torralba; 
el religiós claretià Joan Soler, i la pastora baptista Ruth 
Giordano. 

  
El jurat ha seleccionat, d’entre una dotzena de propostes 
rebudes, la candidatura que havia presentat el Monestir 
de Sant Pere de les Puel·les. En aquest veredicte, s’han 
valorat especialment tres punts: una espiritualitat que 
apropa els joves a l’experiència de reflexió i de 
compromís, a través de la pregària amb cants 
harmoniosos; la seva tasca a favor de la reconciliació 
entre països, l’ecumenisme entre les confessions 
cristianes i el respecte de totes les llengües, i la influència 
a Catalunya, a través dels milers de joves que cada any 
viatgen al poble de Taizé o que pelegrinen a la 
multitudinària trobada anual en una ciutat europea, que 
Barcelona ha acollit en tres ocasions. 
  
El guardó del Memorial Cassià Just consisteix en una 
obra d’art que el pintor Perico Pastor ha realitzat 
expressament per a aquesta ocasió. Serà lliurat el proper 
3 de desembre, al Palau de la Generalitat. 
  
Per preparar aquest acte, tothom és convidat a enviar a 
través de correu electrònic o twitter comentaris sobre la 
seva relació amb Taizé i d’agraïment al servei que ofereix 
la comunitat. L’acte precedeix la commemoració durant 
l’any 2015 dels aniversaris de tres efemèrides en relació 
amb la comunitat: el centenari del naixement del 
fundador, Roger Schutz; el desè aniversari de la seva 
mort i els 75 anys de la fundació de la Comunitat de 
Taizé. 
  
Cassià Just 
 

El guardó és un reconeixement a les persones, les 
entitats o les institucions per les seves aportacions per a 
la construcció d'un espai comú de respecte a la llibertat 
religiosa, de pensament i de foment del diàleg. Aquest Memorial, que es convoca des del 
2010, pren el nom de l'exabat de Montserrat Cassià Maria Just, un referent indiscutible en 
humanisme, acolliment, solidaritat en favor de les persones més necessitades i considerat 
un dels precursors en la modernització de l'Església catalana. 
 
Vegeu: 
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/detall.do?id=276420&idioma=
0&departament=25&canal=26 

mailto:dgar.governacio@gencat.cat
https://twitter.com/afersreligiosos
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Dilluns, 01 de desembre de 2014 

Germà Alois: “Voldríem ser un petit senyal de reconciliació entre els cristians 
separats i un signe de pau entre els pobles” 

El germà Alois (Alois 
Loeser, 1954, Nördlingen, 
Baviera) és catòlic, 
d’origen alemany i 
nacionalitzat francès el 
1984. L’any 1978 es va 
comprometre per a tota la 
vida amb la Comunitat de 
Taizé, que enguany ha 
obtingut el reconeixement 
del Memorial Cassià Just 
que atorga el Govern de la 
Generalitat. Va ser 
designat successor del 
prior i fundador, el germà 
Roger, durant el Consell 
de Germans de gener del 1998 i es va fer càrrec del ministeri a la mort d’aquell el 16 
d’agost de 2005. Aquesta responsabilitat l’exerceix a Taizé i també visitant els 
germans de les comunitats de Brasil, Bangladesh, Senegal, Corea i Kenya. 
 
Quina valoració feu del reconeixement públic del Memorial Cassià Just? 
Com altres vegades que la nostra Comunitat ha rebut un premi, hem quedat commoguts i 
animats pel gest de gratitud que suposa, però alhora una mica incòmodes perquè ens situa 
davant d’altres persones que treballen també en la mateixa direcció. Per això, aquest 
guardó és també per als joves (i els no tan joves) que, després de molt temps participant al 
costat nostre, contribueixen, amb el seu compromís, a una recerca de reconciliació i de 
transformació de la societat. 

Quins principis inspiren la Comunitat de Taizé? Per què es va fundar aquesta 
Comunitat? Què feu i cap a on aneu? Quina és la vostra missió? 
Quan es va establir a Taizé el 1940, el germà Roger va voler reunir-hi germans que 
constituïssin tots junts, per la seva vida comunitària, un signe visible de comunió i de 
reconciliació, una vida que havia d’esdevenir un senyal. És el que ell anomenava 
una paràbola de comunió. Ara som un centenar de germans de confessions cristianes 
diferents i de més de trenta nacionalitats, i continuem en aquesta via; voldríem ser un petit 
senyal de reconciliació entre els cristians separats i un signe de pau entre els pobles. 

El 28 de novembre ha fet un any que us va rebre el papa Francesc, al Vaticà, en una 
primera audiència privada amb el nou pontífex. Què espera el papa de vosaltres? 
Li vaig parlar de l’acollida dels joves a Taizé. I també li vaig presentar la nostra recerca 
ecumènica. El papa coneixia la vida de la nostra comunitat. Em va expressar la gran 
estimació que sentia respecte al germà Roger, i va encoratjar la nostra comunitat a 
continuar en el camí en què està compromesa: Continuate, fratello, em va dir. 

Entrevista al germà Alois, prior de Taizé 

http://www.taize.fr/fr
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Què cerquen els joves a Taizé i amb què es troben? 
Molts joves estan inquiets pel seu futur. Han de fer front a dificultats materials, estudien 
però no troben feina. Cerquen un projecte de vida però els falta el suport de la societat. 
S’interroguen, ara més que mai, sobre el sentit de la vida. I es pregunten també: com puc 
creure en Déu? Com puc creure-hi, sobretot davant del sofriment? Què espera Déu de mi? 
Són preguntes profundes, existencials. L’experiència que vivim a Taizé amb els joves és 

una experiència de 
comunió. Algú podria 
vacil·lar en utilitzar 
aquest terme, diria 
senzillament que es 
viu l’amistat, el fet de 
compartir, el respecte 
mutu, que estan units, 
que es coneixen… En 
realitat, el que ells 
comencen a viure és 
una experiència 
d’Església, tot i que 
potser no utilitzen 
encara aquesta 
paraula. Quan fan 
una experiència com 
aquesta, les persones 
queden corpreses, es 
pregunten quina és la 
causa del vincle que 

les uneix: com és possible que s’estableixi una harmonia entre persones tan diverses, que 
pertanyen a confessions i cultures tan diferents, a pobles que poden fins i tot estar 
enfrontats? Alguns acaben aleshores interrogant-se sobre la fe. Arriben a trobar en Déu, en 
el Crist, la font d’una unitat que no té fronteres ni barreres. 

En què consisteix el pelegrinatge de confiança que porteu a terme amb els joves de 
tots els continents? 
Per mitjà de les grans trobades que la nostra comunitat organitza, o a través de múltiples 
petites trobades que els joves susciten espontàniament allà on viuen, aquest pelegrinatge 
de confiança ofereix la possibilitat als joves de molts països de pregar junts i de donar 
testimoni del fet que la solidaritat instaurada pel Crist s’estén a tota la família humana, més 
enllà de fronteres polítiques, ètniques, sociològiques, més enllà de les barreres que separen 
les confessions cristianes o també les religions. 

Com plantegeu l’ecumenisme? Què hi aporteu i quina és la vostra visió respecte 
d’això? 
Jo voldria, més endavant, fer dues propostes als cristians separats. La primera seria indicar 
que necessitem un nou punt de partença per tal d’avançar cap a una unitat que respecti la 
diversitat. Molt sovint el punt de partida ha estat la constatació i l’anàlisi de les divisions. 
Avui, el punt de partida per a tots nosaltres ha de ser el Crist, i ell no està pas dividit. La 
segona proposta que se’n deriva: posem-nos sota el mateix sostre! Una família viu en una 
casa comuna. Si tots els cristians formen una mateixa família, no seria la cosa més normal 
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habitar sota un mateix sostre, fins i tot sense esperar que totes les dificultats siguin 
plenament resoltes? 

Què aporten els vostres cants, que han aconseguit estendre arreu els grups de 
pregària? 
Són cants formats per una frase, extreta o bé de la Bíblia o bé d’un escrit d’un creient del 
passat o contemporani. S’aprenen de memòria fàcilment. Cantats repetidament, ens 
permeten viure molta estona una 
realitat de la fe i que aquesta idea ens 
vagi impregnant. Una frase cantada 
ens pot acompanyar tot el dia, o revenir 
en certs moments de l’existència. 

Quins vincles uneixen especialment 
la Comunitat de Taizé amb 
Catalunya? 
Des de fa molt temps tenim germans 
catalans a la comunitat, i la seva 
presència entre nosaltres fa que el 
lligam sigui molt fort. També des de fa 
molts anys joves de Catalunya 
participen en les trobades internacionals a Taizé o en les trobades europees que organitzem 
cada any en una gran ciutat del continent; així hem après a conèixer diverses generacions 
successives de joves catalans que aporten als altres la seva vitalitat i creativitat. I Barcelona 
ha estat la seu de tres d’aquestes trobades europees, el 1979, el 1985 i el 2000. Aquestes 
ocasions ens han permès descobrir el caliu de l’acollida dels catalans. 

 
 

≪Quan el Senyor vol donar-nos una missió, vol 
donar-nos una feina, ens prepara per a fer-ho 

bé≫, precisament ≪com va preparar Elies≫. 
El que és important ≪no es que ell hagués 

trobat el Senyor≫ sinó ≪tot el recorregut per a 
arribar a la missió que el Senyor confia≫. I 
justament ≪aquesta es la diferencia entre la 
missió apostòlica que el Senyor ens dóna i una 

tasca humana, honesta, bona≫. Per tant, 

≪quan el Senyor dona una missió, ens fa 
sempre entrar en un procés de purificació, un 
procés de discerniment, un procés 

d’obediència, un procés de pregària≫136 
(Francesc, Meditacio matutina a la capella de la Domus Sanctae Marthae, Roma (13 de 
juny de 2014). 
 

≪Escruteu≫ Als consagrats i a les consagrades en camí sobre els signes de Déu. 
 
Dues preguntes: 
1. Quina diferència hi ha entre missió apostòlica i tasca humana, honesta i bona? 
2. Quines conseqüències té per a tu i per a la teva comunitat aquesta distinció? 

 
 
 

 

Les provocacions del papa Francesc [1] 
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CICLO “B”. CINE Y LITURGIA. ADVIENTO Y NAVIDAD. Prof. Peio Sánchez 
 
 
 
 
 

 

III ADVIENTO. “Venía como testigo, para dar testimonio de la luz” 

“El secreto del libro de Kells” (2009)  Tomm Moore y Nora 
Twomey.  

Esta preciosa animación nos invitará a ser testigos de la luz. En 
tiempos de las invasiones vikingas el convento de Kells resiste 
gracias al abad que lo ha convertido en fortaleza. Su sobrino, que 
vive con los monjes, descubre el misterio de la luz a través de los 
manuscritos miniados. Cuando llega la prueba hay dos caminos o 
resistir a la violencia o ser testigos de la luz. Esta opción nos coloca 
en Adviento, la luz se transmite de forma significativa incluso más 
allá de los intereses y las destrucciones de los seres humanos. Es 
una luz mayor que debemos compartir 

Para la reflexión y el diálogo 

 Hay dos disposiciones los que construyen una muralla y los que pintan el libro de 
Kells. ¿Qué actitudes representan cada una de estas disposiciones? 

 El monje Aidan muestra al joven Brendan la belleza del arte. ¿Por qué esta opción 
es la que perdura? (Infórmate del libro de Kells) 

 Ser testigos de la luz supone vivir con las disposiciones y los medios de la luz 
¿Cuáles te parecen importantes en tu vida? 

(Orientación para padres y educadores: Todos los públicos, aunque tiene alguna escena 
impactante para los más pequeños) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Cada setmana enviem 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. 

        

 

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%. 
Se n’han editat tres números i quart està a la impremta. 
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 

Cine i litúrgia 

Pregàries setmanals 
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Advent a l’escola: obrim-nos al Misteri  

Som ja a la segona setmana d’advent, l’endemà de la festivitat de la Concepció Immaculada 
de Maria, la setmana que clourà amb la festivitat de Santa Llúcia, el dissabte 13, i que 
donarà pas al diumenge gaudete, el tercer diumenge d’advent, marcat per l’exhortació de 
sant Pau a viure sempre contents i que tantes ressonàncies ens pot portar amb el missatge 
del Papa Francesc a l’Evangelii gaudium.  

Si aquest temps litúrgic vol propiciar la preparació espiritual dels nostres cors per a 
l’esdeveniment de la vinguda de Jesús, la celebració de la Immaculada amb l’evangeli de 
l’anunciació ja ens anticipa el nucli de la iconografia nadalenca a l’entorn del naixement d’un 
infant.  

La tradició ha fixat aquestes dates com les propicies per inaugurar els pessebres, però la 
dimensió més social, 
àdhuc comercial, de les 
festes, va anticipant el 
calendari i ja estem 
submergits en la 
bigarrada mixtura de 
missatges, tradicions i 
intencions que conformen 
els Nadals d’avui.  

A l’escola, com no pot ser 
d’una altra manera, 
també vivim aquesta 
barreja de significats -que 
poden arribar a ser 
contradictoris- de les 
festes. Cal acollir tot allò 
que els nens i nenes 
viuen a les seves famílies i en el seu entorn social i mediàtic i ajudar-los a situar i elaborar 
aquestes vivències i viure-les de manera positiva. La festa, el regal, un sentiment solidari, 
l’alegria... són dimensions en què podem trobar moltes vetes educatives.  

Intentar viure l’essència del Nadal cristià despullada de segles de tradició i de construccions 
socials pot ser un purisme eixorc, però cal trobar les maneres perquè aquesta vivència 
també pugui emergir aquests dies i no quedi tapada o confusa.  

La fe cristiana és sobretot un esdeveniment que es dóna –o no- en la pròpia biografia de 
cadascú. L’esdeveniment és l’encontre amb una persona –Jesús- que pot canviar-nos i 
omplir-nos de sentit. Aquest encontre és un do. No depèn, per tant, només de nosaltres, si 
bé el podem desitjar, demanar, propiciar, preparar...  

Aquesta és precisament l’actitud de l’advent. Desitjar el Nadal, desitjar veure Jesús i 
conèixer-lo, preparar-nos-hi, deixar-nos interpel·lar pel gest diví de fer-se home per venir al 
nostre encontre... i fer-nos trobadissos.  

Que el Nadal a l’escola, si més no, ajudi tota la comunitat educativa a no descartar allò que, 
sens dubte, contradiu profundament l’actual mentalitat humana: el Misteri d’un Déu que es 
fa home i habita entre nosaltres. 

Fundació Escola Cristiana de Catalunya informa núm. 536  9|12|2014 
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¡No te lo puedes perder! • No te'l pots perdre!  

Organitzem la 3era edició del Mercat de 
Nadal Solidari  el divendres 12 de desembre 
de 12h-20h al Lloc de la Dona (Av.Drassanes 
27, Baixos). Podràs veure i comprar els 
millors regals de Nadal, o el regal indicat per 
l'amic invisible... A més a més, en aquest 
Mercat de Nadal de Dona Kolors podreu 
disfrutar d'un 20% de descompte en tots els 
productes. 

Els complements de la moda i la llar de Dona 
Kolors estan fets a mà per dones en risc 
d’exclusió social, a Barcelona. El benefici de 
les vendes dels productes va destinat a la 
formació i auto-ocupació de les dones.  

Creem oportunitats laborals per a dones en exclusió social. 
¡Hi estàs convidat-da! - Entrada Gratuïta. Horari: 12h -20h 

 
Casa d’Espiritualitat Sant Felip Neri: “Concert meditatiu” 

Lloc de la Dona - Mercat de Nadal 



21 
 
 

 

 

El Vaticà publica el ‘Lineamenta’ (per ara disponible en italià i anglès) per a la segona 
etapa ordinària del Sínode de la Família, que estarà dedicada a “La vocació i la missió 
de la família en l’Església i en el món contemporani” 
Amb gairebé un any d’antelació, i com ja es va fer per a la primera part del Sínode de la 
Família, la Santa Seu ha fet públic un document amb les preguntes que les conferències 
episcopals i els bisbes de cada diòcesi hauran de respondre a partir de les conclusions dels 
seus fidels. Amb 
totes les respostes 
obtingudes, que 
s’han de comunicar 
a la secretaria del 
Sínode abans del 
proper 15 d’abril, es 
prepararà 
la Instrumentum 
Laboris de la 
segona etapa, el 
document que 
servirà per als 
debats de la reunió 
dels bisbes que 
tindrà lloc del 4 al 25 
d’octubre de 2015 
sota el títol “La 
vocació i la missió de la família en l’Església i en el món contemporani”. Amb aquest 
document de preguntes, s’insta a que es “faci de tot perquè no es comenci des de zero i 
s’assumeixi el camí ja posat en marxa pel Sínode extraordinari de bisbes”. 

Aquest qüestionari, compost per 46 preguntes, està basat en la Relatio Synodi de la primera 
fase del Sínode i té per objectiu comprovar si la descripció de la realitat de la família present 
en les conclusions de la primera fase es correspon amb allò que es detecta en l’Església i 
en la societat d’avui, analitzant els aspectes que manquen però que es poden integrar en 
els debats. Tanmateix, les preguntes que se’n formulen es basen en tres parts: l’escolta (el 
context i el desafiament de la família), la mirada en Crist (l’Evangeli de la família) i la 
comparació (prospectiva pastoral). 
 
L’escolta activa 
En aquesta primera part, el Vaticà aposta per conèixer el context sociocultural, la rellevància 
de la vida afectiva i els desafiaments per a la pastoral. Amb preguntes com ‘Què es pot fer 
per sostenir i reforçar la família creient, fidel al vincle?’, s’intenta facilitar el degut realisme 
a les reflexions dels episcopats, evitant que les seves aportacions s’hagin fet seguint 
merament l’aplicació pastoral de la doctrina. 

La mirada de Crist 
L’Evangeli de la família exigeix ser anunciat en el món amb alegria i esperança renovades, 
girant constantment la mirada cap a Jesús. En aquest apartat, més extens que l’anterior, 
s’analitza la pedagogia divina i la indissolubilitat del matrimoni com a família dissenyada per 
Déu. 

Nou qüestionari sobre la família per als fidels 

mailto:http://press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/2014/12/09/0935/02013.html
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També es posa de relleu el terme “família ferida”, referit als divorciats i separats, per 
preguntar “Com ajudar a entendre que ningú és exclòs de la misericòrdia de Déu i com 
exprimir aquesta veritat en l’acció pastoral de l’Església vers la família, en particular dels 
ferits i fràgils?”. En la mirada de Crist també estan presents les “diferents formes d’unió” 
sobre les que es pregunta què es pot fer perquè la parella trobi el valor i la confiança per 
arribar a la plenitud del matrimoni cristià. 

La comparació 
Es tracta del punt central –i més extens- d’aquest qüestionari ja que engloba 23 preguntes 
basades en l’aprofundiment a nivell diocesà dels punts tractats en la primera fase del 
Sínode, sobretot d’aquells que més confrontació van generar com l’homosexualitat i les 
nul·litats matrimonials. 

Sota l’epígraf ‘Curar les famílies ferides’, la Santa Seu pregunta: “La pastoral sagramental 
pel que es refereix als divorciats que s’han tornat a casar necessita aprofundiment, fins i tot 
avaluant la praxis ortodoxa i tenint en compta la distinció entre situació objectiva de pecat i 
els seus atenuants. En quines perspectives ens podem moure? Quins són els passos 
possibles? Quines recomanacions per a obviar les normes d’impediment no degudes o 
innecessàries?”. També es demana consell sobre “com fer més accessibles i àgils, i 
possiblement gratuïts, els procediments per al reconeixement de nul·litat matrimonial”. 

I sobre els homosexuals es demanda com “evitant cada injusta discriminació, en quin mode 
es pot atendre a les persones en aquestes situacions a la llum de l’Evangeli? Com proposar-
los les exigències de la voluntat de Déu sobre la seva situació?”. Aquest punt central es 
complementa amb preguntes sobre la formació dels sacerdots en pastoral familiar, el camí 
de preparació cap al matrimoni, la maternitat o el repte de l’educació de la família en 
l’evangelització. 

Vegeu: http://www.esglesiabarcelona.cat/node/6893 

 

 
 

 

Desde hace ya casi dos años, las ONGs católicas de Cooperación al Desarrollo (Caritas, 
Manos Unidas, Justicia y Paz, REDES y CONFER), bajo el lema “Enlázate por la 
justicia”, están llevando la iniciativa de unir esfuerzos y ser presencia pública de la Iglesia 
en el ámbito del Desarrollo y la Justicia. 
 
El próximo día 20 de diciembre se celebra el Día Internacional de la Solidaridad 
Humana. Con este motivo, las cinco organizaciones quieren hacerse presentes en el 
mayor número posible de ámbitos mediante un comunicado que pueda llegar a la mayoría 
de los fieles. 
 
Quisiéramos que, en la medida de lo posible, la Vida Religiosa se uniera a las demás 
organizaciones de Iglesia (Manos Unidas, Caritas, Justicia y Paz y REDES) en este 
esfuerzo conjunto de unidad, potenciando y difundiendo entre nuestras comunidades 
y parroquias este comunicado entre los días 20 (sábado) y 21 (domingo) de 

Missatge amb motiu del Dia Internacional de la Solidaritat Humana 
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diciembre. Para ello os enviamos una posible “Introducción” para los párrocos (que 
pueda servirles de modelo para leer a modo de “Avisos” al final de la eucaristía) y el 
comunicado en dos “versiones”: una corta (que será la más fácil de hacer llegar) y otra 
larga para quien lo desee. 
 
De esta manera colaboramos todos para dar esta imagen de unión eclesial a favor de los 
últimos y excluidos de nuestro mundo y en aras de la paz y la justicia. 

 

MENSAJE con motivo del Día Internacional de la Solidaridad Humana 

 
En este tiempo litúrgico del Adviento y con motivo de la celebración, el 20 de diciembre, del 
Día Internacional de la Solidaridad Humana, queremos compartir con las comunidades 
cristianas y con toda la sociedad el 
deseo de “anunciar la buena noticia a 
los que sufren, proclamar la liberación a 
los cautivos y a los prisioneros la 
libertad, y proclamar el año de gracia del 
Señor” (Isaías, 61, I-2ª, 10-11).  

Las organizaciones que desde 2013 
sumamos nuestros esfuerzos en el 
marco de la iniciativa Enlázate por la 
Justicia (Cáritas, Confer, Justicia y 
Paz, Manos Unidas y REDES) para dar 
cuenta y razón de nuestra visión 
fraterna de la cooperación al desarrollo 
desde un Cristo comprometido con los 
pobres, y movilizar a todos en la 
defensa de la justicia global, los 
derechos humanos y la dignidad de las 
personas más vulnerables, dirigimos 
nuestra mirada sobre la escandalosa 
realidad de desigualdad y pobreza que 
sigue afectando a los numerosos países y regiones de todo el mundo donde estamos 
presentes.  

A la puertas de la Navidad y ante el inicio de un nuevo año, llamamos la atención sobre el 
significado decisivo que 2015 tiene para todos nosotros.  

En primer lugar, se cumplirán dos décadas desde que la sociedad española empezara a 
exigir la inversión del 0,7% del Producto Interior Bruto (PIB) en programas de ayuda al 
desarrollo, un objetivo que si entonces aún era viable, hoy se dedica tan solo un 0,16% y 
es víctima del brutal desplome presupuestario que afecta a la cooperación internacional de 
nuestro país, sin parangón en ningún otro país donante.  

Y, segundo, en 2015 expira el plazo que las naciones miembros de la ONU acordaron en 
el año 2000 para alcanzar los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM): erradicar la 
pobreza extrema y el hambre; lograr la enseñanza primaria universal; promover la igualdad 
entre los géneros y el empoderamiento de la mujer; reducir la mortalidad infantil; mejorar la 
salud materna; combatir el VIH/sida, la malaria y otras enfermedades; garantizar la 
sostenibilidad del medio; y fomentar una alianza mundial para el desarrollo.  
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Nuestras entidades y comunidades de Iglesia han aportado toda su rica experiencia, 
recursos y capacidades para progresar en ese compromiso. Y aunque ha habido algunos 
avances, son todavía legión los hermanos nuestros que siguen al margen de esos 
Objetivos. Es más, en los últimos años se ha consolidado un modelo global de desarrollo 
que genera lo que el Papa Francisco define como “cultura del descarte”, que expulsa a 
miles de millones de seres humanos hacia unas condiciones de desigualdad creciente y de 
negación de derechos sociales básicos. Mientras, quienes más tienen siguen acumulando 
cada vez más riqueza, y la exhiben.  

Desde nuestra identidad cristiana y como miembros de una Iglesia que “guiada por el 
Evangelio de la misericordia y por el amor al hombre, escucha el clamor por la justicia y 
quiere responder a él con todas sus fuerzas” (Evangelii Gaudium, 188), queremos compartir 
con nuestros hermanos, miembros de una sola familia humana, nuestra respuesta renovada 
a la pregunta que Dios Padre nos lanza: “¿Dónde está tu hermano?” (Gen, 3:9).  

 Os proponemos, para ello, seguir compartiendo la tarea 
inaplazable de acompañar a los más vulnerables, a todos 
esos hermanos descartados en la carrera del desarrollo 
que van a quedar de nuevo al margen de los objetivos de 
crecimiento identificados en la agenda con la que la 
comunidad internacional prepara el post-2015.  

Os convocamos también a participar en una tarea 
colectiva de responsabilidad para seguir denunciando las 
condiciones de desigualdad e injusticia que afectan a las 
personas que acompañamos, y a combatir un modelo 
deshumanizado de economía basada en la exclusión y el 
máximo beneficio, donde los niños, los ancianos, las 
mujeres, los migrantes, los enfermos, y las minorías 

étnicas o religiosas quedan abandonadas a su suerte.  

Os animamos a actuar dentro de vuestros espacios vitales y comunitarios para transformar 
esta realidad dominada por el consumo, la acumulación de bienes y el individualismo 
mediante un cambio de estilos de vida que los haga más austeros, y más abiertos a la 
solidaridad y la fraternidad con los derechos y la dignidad de los empobrecidos.  

Y os proponemos seguir trabajando de manera activa durante 2015 en todos los ámbitos 
públicos de participación para reclamar a los responsables políticos y agentes sociales --
nacionales e internacionales-- una gestión austera, transparente, eficaz y valiente a favor 
de las auténticas prioridades de un proyecto de desarrollo social realmente humano: la 
lucha contra la desigualdad y la injusticia, y la promoción y protección de los derechos 
humanos de los más vulnerables.  

Por todo lo anterior, es nuestro deber exigir a las Administraciones Públicas que cumplan 
con lo comprometido en el Pacto de Estado, firmado por todos los partidos políticos en 
diciembre de 2007, y recuperen la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) que ha sido 
desmantelada como política pública y representa niveles de solidaridad inferiores a los que 
había hace 20 años.  

Renovamos nuestra apuesta por una nueva narrativa de desarrollo escrita desde la 
reciprocidad y corresponsabilidad, en la que los empobrecidos sean los protagonistas. Y 
recordamos que todos somos una sola familia humana: nuestros rostros reflejan la 
diversidad del mundo, pero también una idéntica esperanza en el futuro y una sólida firmeza 
en la defensa de nuestra dignidad y la de nuestras familias. 
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El proper dijous 11 de desembre més 
d’un centenar de músics i cantaires 
voluntaris convocats per l’Orquestra 
Simfònica del Vallès (OSV) 
acompanyaran la tradicional encesa de 
llums de l’arbre de Nadal de l’Hospital 
de Sant Joan de Déu (Esplugues de 
Llobregat) amb la interpretació de tres 
obres cabdals de la tradició popular: 
“Santa Nit”; “Cançó de Bressol de 
Brahms” i “Himne a la Joia de la 
Novena Simfonia de Beethoven”. 
L’acció de l’OSV aspira a fer gaudir de 
la música als professionals, les famílies 
i els petits pacients ingressats a 
l’Hospital Sant Joan de Déu i vol ser, alhora, un gran regal per impulsar la donació de 
recursos que contribueixin en la millora de la inestimable i contínua acció mèdica i social 
que l’Hospital exerceix a diari (Flama.info). 

 

 

L’Orde Hospitalari Sant Joan de Déu Provincia d’Aragó-Sant 
Rafael, mitjançant el Campus Docent Sant Joan de Déu, impulsa 
el postgrau Humanització i atenció espiritual en societats plurals, 
que s’impartirà a partir de gener de 2015. Aquesta formació está 
acreditada per la Universitat de Barcelona, és de 30 crèdits ECTS 
i està organitzada en cinc mòduls, amb una durada d'un curs 
acadèmic. 

El postgrau és semipresencial i es dirigeix a professionals que treballen en els àmbits 
sanitari i social. El seu objectiu principal és aproximar l’alumnat a la dimensió espiritual 
inherent a tot ésser humà, per tal de atendre-la adequadament en els processos tant de 
malaltia com d'exclusió social. Es pretén incorporar eines que permetin l’acompanyament 
de les necessitats  espirituals en situació de malaltia, sofriment, marginalitat i exclusió social 
respectant les creences particulars de les persones ateses.  
Doctors de reconegut prestigi com Josep Mª Esquirol, Xavier Melloni, Rosa Boixareu, Xavier 
Rubert de Ventós, Margarita Bufarull, Carmen Dominguez Alcón o Begoña Roman, entre 
d’altres, formen part de l’equip de professors.  
Més informació: 
http://www.santjoandedeu.edu.es/files/23_humanitzacio_i_atencio_espiritual_2014_web_c
atanou.pdf  
  

 

 

Aquesta setmana s’emetrà La Marató de TV3 i no hi haurà “Signes dels temps”. El programa 
tornarà el diumenge 21 de desembre. 

150 Músics i cantaires participaran en l'encesa de llums de l'arbre de 

Nadal de Sant Joan de Déu 

Sant Joan de Déu impulsa un postgrau sobre atenció espiritual dirigit a 

professionals dels àmbits social i sanitari 

Signes dels Temps de TV3 

http://www.santjoandedeu.edu.es/files/23_humanitzacio_i_atencio_espiritual_2014_web_catanou.pdf
http://www.santjoandedeu.edu.es/files/23_humanitzacio_i_atencio_espiritual_2014_web_catanou.pdf
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ASSOCIACIÓ UNESCO PER AL DIÀLEG 
INTERRELIGIÓS  
 

Dia:    diumenge, 21 de desembre, 2014 
Hora:  12h 
Lloc:   Església de Santa Maria, Pla del Vent - 
Torreblanc . Plaça de la Pau 
 
Mitjans: Bus 63. - Trambaix: parada "Consell 
Comarcal" - Autopista: sortida de TV3 
 

Us hi esperem! 

 

 
 

 

 
 
 

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 

    DESEMBRE | 2014 
15 dl CEVRE - Formació inicial T1  

    GENER | 2015 
9 dv URC - Junta directiva 

12 dl CEVRE - Formació inicial T2  

18 dg Octavari per la Unitat dels Cristians (18-25) 

19 dl CEVRE - Formació inicial T2  

20 dm CEVRE: II Jornada de formadors 

22-24 dj AVC: trobada ecumènica de consagrats/es. Roma 

23 dv AVC: trobada ecumènica de consagrats/es. Roma 

24 ds AVC: trobada ecumènica de consagrats/es. Roma 

26 dl CEVRE - Formació inicial T2  

28 dc 
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 

31 ds Jornada de la Vocalia de Pastoral Juvenil i Vocacional 

Secretaria de l’URC 

 

Calendari URC - CEVRE 2014-2015 

Concert de la Coral “Per la Pau” 

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:sec.urc@confer.es
mailto:urc.info@gmail.com
mailto:guía.urc@gmail.com
http://www.audir.org/
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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 
 Guia de la Vida Religiosa urc.guia@gmail.com 
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 

 

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