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Gentilesa de Neus Buenaventura, professora del Col·legi Maristes  
Sants-Les Corts de Barcelona i antiga alumna  
de les Carmelites de la Caritat - Vedruna de Balaguer. 

Barcelona, 25 de desembre de 2014                                                                            ANY VII. núm.       

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

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

BON NADAL 

La Junta directiva de l’URC felicita a 

totes les religioses i religiosos de les 

comunitats arrelades a Catalunya amb 

motiu de la festa del Nadal, és a dir, 

de la presència de Jesús entre 

nosaltres. Petjada d’amor. Raó 

d’esperança. 

L’URC està rebent nombroses 

felicitacions -per correu postal i per 

correu electrònic- de congregacions 

religioses (superiores i superiors 

majors, comunitats i religioses i 

religiosos individualment) amb motiu 

de les festes de Nadal. Volem donar 

constància, a través de l’Horeb, de 

l’agraïment, la fraternitat i l’esperit de 

comunió que reflecteixen, així com la 

joia de compartir la vida religiosa en la 

diversitat de carismes, més encara en 

aquest Any de la Vida Consagrada que 

fa prou feines tres setmanes que ha 

començat. Gràcies a les persones que 

ens llegeixen cada setmana i a les que 

col·laboren enviant-nos notícies. 

BON NADAL 2014!!! 
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El papa Francesc, a l’exhortació apostòlica Evangelii gaudium, utilitza set vegades 
l’expressió: «No ens deixem robar...» Quines coses? L’entusiasme missioner, l’alegria 
evangelitzadora, l’esperança, la comunitat, l’evangeli, l’amor fratern, la força missionera. En 
aquest mateix esquema, em ve al cap que tampoc no ens hem de deixar robar el Nadal. 
Joan Pau I, quan era Patriarca de Venècia, va escriure una carta a Pinotxo titulada Quan 
t’enamoris. S’hi pot llegir: «T’hauràs de defensar: avui, de la fe només es conserva allò que 
es defensa.» En el fons, tots vivim en una terminal d’aeroport. De vegades, sentim pels 
altaveus: «Vigileu les vostres pertinences.» D’això es tracta, de guardar allò que considerem 
valuós. 

Si no estem atents ens robaran el Nadal i ni tan sols ens n’adonarem. Hi ha diferents 
maneres que ens el robin, algunes de les quals són subtils i elaborades. Primer, mantenir 
l’alegria i desplaçar-la de la font que l’origina, que està en la presència de Jesús en la nostra 

història personal i col·lectiva. 
Per als lladres nadalencs, es 
tracta de substituir Jesús per 
la festa consumista, pels 
imperatius econòmics, per un 
desig eteri de felicitat 
aparent. Els emporis 
comercials s’apunten a 
aquesta tasca. Els pastors 
reben un missatge precís: 
«Us anuncio una bona nova 
que portarà a tot el poble una 
gran alegria.» En la vida 
cristiana, no es nega la festa. 
Se la situa al seu lloc. 
Moments intensos de 

pregària, de celebració i de compartir, especialment amb els més pobres i necessitats. 
Despesa, però no malbaratament. Interioritat, sense deixar de tenir els ulls oberts. Les 
ruptures familiars, en alguns casos, converteixen en conflictiva qualsevol celebració que es 
vulgui fer. Es noten les absències, les cadires buides, els silencis... La família està a 
l’aparador, però la seva consistència s’aconsegueix treballant-la cada dia. Segon, la 
substitució del Nadal per la geometria. N’hi ha que volen eliminar qualsevol vestigi 
d’espiritualitat en la societat moderna, perquè consideren que la fe és només una qüestió 
privada. Algunes reaccions d’aquesta mena hi va haver quan el Papa va parlar al Parlament 
europeu a Estrasburg. N’hi ha prou de passejar pels carrers de Barcelona, molt més 
il·luminats que altres anys, per adonar-nos que gairebé tot es redueix a figures 
geomètriques i a l’absència gairebé sistemàtica de la paraula Nadal. No s’elimina la festa 
—les protestes serien monumentals—, però se la desposseeix del seu sentit. Les religions 
tenen dret democràtic a fer-se visibles en els àmbits socials. Se’n vol minimitzar la 
importància, però tenen el seu lloc en la societat, el que els correspon, ni més ni menys. 

Jesús va néixer a la perifèria, per això incomoda tant els centres de poder. Seguir-lo no 
significa conquerir el poder d’aquests centres, sinó il·luminar la pròpia vida i la d’aquells que 
escolten la Paraula amb les propostes de Jesús de Natzaret, per realitzar-les amb alegria. 

Lluís Serra Llansana 

No ens deixem robar el Nadal! 
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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 
 

Data:    28 de gener de 2015, dimecres 
Lloc:    Seminari Conciliar de Barcelona (Sala Sant Jordi) 
Ordre del dia: 
10.00 – 10.30 Pregària 
10.30 – 10,50 Preliminars i presentació dels participants 
10,50 – 11.00 Presentació audiovisual de la vida consagrada a Catalunya 
11,00 – 11,30 Escenari: la invitació del Papa a transmetre l’alegria de l’evangeli 

amb renovació missionera de l’Església com ho veiem a Catalunya 
amb la implicació de la vida consagrada. 

 Motivació i reflexió per cada part 15’ (CET) + 15’ (URC) 
11.30 – 12.00 Pausa 
12.00 – 13.00  Diàleg obert: “A través de l’Exhortació Apostòlica Evangelii 

gaudium del papa Francesc, a què ens crida Jesucrist com 
Església a Catalunya en el seu conjunt i des de la diversitat de 
carismes que aporta a la Vida Religiosa? 

13.00 – 13.10 Pausa 
13.10 – 14.00 Eucaristia (Capella central) 
14.00  Dinar de germanor. (Menjador) 
 

 

 

 

 

 

 

CET - URC: Una trobada de diáleg i comunió 
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Audiència del Papa Francesc a la Cúria Romana durant la presentació de la felicitació 
de Nadal, el dia 22 de desembre del 2014 

A dotze quarts d’onze d’aquest dilluns al matí, en la Sala Clementina del Palau Apostòlic 
del Vaticà, el Papa Francesc ha rebut en Audiència als Cardenals i als Superiors de la Cúria 
Romana en motiu de la presentació de les felicitacions nadalenques. 

Durant la trobada, després de la salutació del Degà del Col·legi Cardenalici, el Cardenal 
Àngelo Sodano, el Papa ha adreçat a la Cúria Romana el discurs que reproduïm tot seguit: 

Discurs del Papa Francesc: La Cúria Romana i el Cos de Crist 

“Tu et trobes sobre el querubins, tu que has canviat la miserable condició del món quan 
t’has fet com nosaltres” (Sant Atanasi). 

A les acaballes del temps d’Advent ens trobem per les tradicionals salutacions. D’aquí a 
pocs dies tindrem la joia de celebrar el Nadal del Senyor; l’esdeveniment de Déu que es fa 
home per salvar els homes; la manifestació de l’amor de Déu que no es limita a donar-nos 
alguna cosa o a enviar-nos algun missatger o tal volta un missatge, sinó que es dóna a si 
mateix. El misteri de Déu que pren sobre ell la nostra condició humana i els nostres pecats 
per revelar-nos la seva Vida divina, la seva gràcia immensa i el seu perdó gratuït. És la cita 
amb Déu que neix en la pobresa de la cova de Betlem per ensenyar-nos la potència de la 

El Papa felicita el Nadal a la Cúria 

Les quinze malalties més habituals de la Cúria 

 

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2014/december/documents/papa-francesco_20141222_curia-romana.html
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humilitat. En efecte, el Nadal és també la festa de la llum que no és acceptada per la gent 
‘escollida’, sinó per la gent pobra i senzilla que espera la salvació del Senyor. 

Primer de tot, voldria desitjar a tots vosaltres –col·laboradors, germans i germanes, 
Representants pontificis dispersos pel món- i a tots els vostres estimats un sant Nadal i un 
feliç Any Nou. Desitjo agrair-vos cordialment el vostre treball quotidià al servei de la Seu 
Apostòlica, de l’Església Catòlica, de les Esglésies particulars i del Successors de Pere. 

I com que nosaltres som persones i no números o potser càrrecs, vull recordar de manera 
particular a tots aquells que, durant aquest any, han acabat el seu servei per raons de l’edat 
o per tenir altres assumptes, o potser perquè han estat cridats a la Casa del Pare. També 
a tots ells i als seus familiars s’adreça el meu pensament i la meva gratitud. 

També desitjo aixecar al Senyor un viu i cordial agraïment per l’any que s’està acabant, pels 
esdeveniments viscuts i per tot el bé que El Senyor ha volgut acomplir generosament a 
través del servei de la Seu Apostòlica, demanant-li humilment perdó per les mancances 
comeses “de pensament, paraula, 
obra i omissió”. 

I partint precisament d’aquesta petició 
de perdó, voldria que aquesta nostra 
trobada i les reflexions que compartiré 
amb vosaltres esdevinguin, per a tots, 
un ajut i un estímul per a un ver 
examen de consciència per preparar el 
cor per al Sant Nadal. 

Pensant en aquesta trobada m’ha 
vingut al cap la imatge de l’Església 
com el Cos místic de Jesucrist. És una expressió que, com va explicar el Papa Pius XII, 
«brolla i quasi germina d’això que sovint trobem en la Sagrada Escriptura i en els Sants 
Pares»[1]. Referint- se a això sant Pau escriu: «El Crist és com el cos humà, que és un, 
encara que tingui molts membres: tots els membres, ni que siguin molts, formen un sol cos» 
(1Co 1,212)[2]. 

En aquest sentit, el Concili Vaticà II ens recorda que «en la construcció del Cos de Crist hi 
ha diversitat de membres i de feina. Un del sol és l’Esperit, el qual distribueix els seus 
diversos dons d’acord amb les seves riqueses i amb les necessitats dels serveis per a utilitat 
de l’Església (cf. 1Co 12,1-11)»[3]. Per això «Crist i l’Església forment el ‘Crist total’ –
Christus totus-. L’Església és una amb Crist»[4]. 

És bonic de pensar la Cúria Romana és com a un petit model de l’Església, o sigui amb un 
‘cos’ que cerca seriosament i quotidianament d’estar més viu, més sa, més harmoniós i més 
unit amb ell mateix i amb el Crist. 

En realitat, la Cúria Romana és un cos complex, compost de tants Dicasteris, Consells, 
Oficines, Tribunals, Comissions i d’altres nombrosos elements els quals no tenen tots la 
mateixa tasca, però que es troben coordinats per un funcionament eficaç, edificant, 
disciplinat i exemplar, no obstant les diversitats culturals, lingüístiques i nacionals del seus 
membre[5]. 
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I si diem, doncs, que la Cúria és un cos dinàmic, no pot viure sense nodrir-se i sense guarir-
se. Efectivament, la Cúria –com l’Església- no pot viure sense tenir una relació vital, 
personal, autèntica i salvífica amb Crist[6]. Un membre de la Cúria que no s’alimenti 
quotidianament amb aquest Nodriment esdevindrà un buròcrata (un oficinista, un funcionari, 
un mer empleat): un branquilló que s’asseca i a poc a poc mor i se l’engega ben lluny. La 
pregària quotidiana, la participació assídua als Sagraments, molt particularment a 
l’Eucaristia i a la reconciliació, el contacte diari amb la paraula de Déu i a l’espiritualitat 
traduïda en caritat viscuda són l’aliment vital per a cadascú de nosaltres. Que tothom tingui 
molt present que sense Ell, el Crist, res no podem fer (cf. Jn 15,8). 

Conseqüentment, la relació viva amb Crist alimenta i reforça també la comunió amb els 
altres, de manera que com més íntimament estiguem units a Déu tant més estarem units 
entre nosaltres perquè l’Esperit de Déu uneix i l’esperit maligne divideix. 

La Cúria és cridada a millorar-se, a millorar-se sempre i a créixer en comunió, santedat i 
saviesa per realitzar plenament la seva missió[7]. Ja que també ella, com tot cos, com tot 
cos humà, es troba exposada també a les malalties, al mal funcionament, al malestar. I aquí 

em voldria referir a 
algunes d’aquestes 
probables malalties, 
malalties guaribles. Són 
les malalties més 
habituals en la nostra vida 
de Cúria. Són malalties i 
temptacions que 
afebleixen el nostre servei 
al Senyor. Crec que ens 
ajudarà el “catàleg” de les 
malalties –extretes del 
Pares del desert, que 
feien aquests catàlegs- de 

les quals parlarem avui: ens ajudarà a preparar-nos per al Sagrament de la Reconciliació, 
que serà una bona manera de preparar-nos per al Nadal. 

1. La malaltia de sentir-se “immortal”, “immune” o fins i tot “indispensable” oblidant 
els necessaris i habituals controls. Una Cúria que no fa autocrítica, que no es posa al dia, 
que no cerca de millorar-se és un cos malalt. Una visita habitual als cementiris ens pot 
ajudar a veure els noms de tantes persones, algunes de les quals es pensaven ésser 
immortals, immunes, i indispensables! És la malaltia del ric insensat de l’Evangeli que es 
pensava que viuria eternament (cf. Lc 12, 13-21) i també d’aquells que es converteixen en 
amos i se senten superiors a tothom i no estan al servei de tots. Aquesta malaltia sovint 
deriva de la patologia del poder, del “complex dels Elegits”, del narcisisme que serva 
apassionadament la pròpia imatge i no veu la imatge de Déu impresa sobre el rostre dels 
altres, especialment dels més dèbils i necessitats[8]. L’antídot per a aquesta malaltia és la 
gràcia de sentir-se pecadors i de dir amb el tot el cor: “Som uns servents que no mereixen 
recompensa: hem fet només el que havíem de fer” (Lc 17,10). 

2. Una altra malaltia: la del “martalisme” (ve de Marta), de l’excessiva ocupació: o 
sigui d’aquells que s’entreguen totalment al treball, descuidant, inevitablement, “la millor 
part”: aquella de seure als peus de Jesús (cf. Lc 10, 38-42). Per això Jesús ha cridat als 
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seus deixebles a “reposar una mica” (cf. Mc 6, 31) perquè descuidar el necessari repòs 
porta a l’estrès i al neguit. El temps del repòs, per a aquell que ha dut a terme la pròpia 
missió, és necessari, és obligat i cal prendre-se’l seriosament: passar un “temps de qualitat” 
amb la família i respectar les vacances com una ocasió per a recarregar-se espiritualment 
i físicament. Cal fixar-se amb el què ensenya el Cohèlet que “hi ha un temps per a cada 
cosa” (3, 1-15). 

3. Existeix també la malaltia de l’”enduriment” mental i espiritual: la d’aquells que 
tenen un cor de pedra i són “rebecs” (Ac 7, 51-60); d’aquells que, al llarg del camí, perden 
la serenitat interior, la vivacitat i l’audàcia i s’amaguen sota els papers esdevenint “màquines 
de treball” i no “homes de 
Déu” (cf. He 3, 12). És perillós 
perdre la sensibilitat humana 
necessària per plorar amb els 
que ploren i alegrar-se amb 
els que estan contents! És la 
malaltia d’aquells que perden 
“els sentiments de Jesús” (cf. 
Fil 2,5-11) perquè el seu cor, 
amb el pas del temps, 
s’endureix i esdevé incapaç 
d’estimar incondicionalment 
al Pare i al proïsme (cf. Mt 
22,34-40). Ésser cristià, 
efectivament, significa “tenir 
els mateixos sentiments que 
tingué el Crist” (Fil 2,5), sentiments d’humilitat i de donació, de despreniment i de 
generositat[9]. 

4. La malaltia de l’excessiva planificació i del funcionalisme. Quan l’apòstol ho planifica 
minuciosament i creu que fent una perfecta planificació les coses efectivament 
progressaran, esdeveniment talment un comptable o un comercial. És cert que cal preparar 
les coses bé, però sense caure mai en la temptació de voler recloure i dirigir la llibertat de 
l’Esperit Sant, que es manté sempre més gran, més generós que tota humana planificació 
(cf. Jn 3,8). Hom cau en aquesta malaltia perquè “sempre és més fàcil i còmode amollar-se 
en les pròpies posicions estàtiques i immutables. En realitat, l’Església es mostra fidel a 
l’Esperit Sant en la mesura en què no té la pretensió de regular-lo i de domesticar-lo... –ai, 
domesticar a l’Esperit Sant!-... Ell és frescor, fantasia, novetat”[10]. 

5. La malaltia de la mala coordinació. Quan els membres perden la comunió entre ells i 
el cos esbarria la seva harmoniosa funcionalitat i la seva serenitat, esdevenen una orquestra 
que fa aldarull, car els seus membres no col·laboren i no viuen l’esperit de comunió o 
d’equip. Quan el peu diu al braç: “no en tinc necessitat, de tu”, o la mà diu al cap: “mano jo”, 
provoquen d’aquesta manera malestar i escàndol. 

6. Existeix també la malaltia de l’”Alzheimer espiritual”: o sigui, aquella que oblida la 
“història de la salvació”, la història personal amb el Senyor, la del “primer amor” (Ap 2,4). 
Es tracta d’un descans progressiu de les facultats espirituals que en més o menys període 
temps produeix greus problemes a la persona fent-la incapaç de desenvolupar alguna 
activitat autònoma, vivint un estat d’absoluta dependència de les seves panoràmiques 
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sovint imaginàries. Ho veiem en aquells que han perdut la memòria de la seva trobada amb 
el Senyor: en aquells que no tenen el sentit deuteronòmic de la vida; en aquells que 
depenen completament del seu present, de les seves passions, capricis i manies; ho veiem 
en aquells, en definitiva, que construeixen al seu voltant murs i amb les seus hàbits 
esdevenen, per sempre més, esclaus de llurs ídols que han esculpit amb les seves pròpies 
mans. 

7. La malaltia de la rivalitat i de la vanaglòria[11]. Aquesta malaltia apunta quan 
l’aparença, i els colors de la vestimenta i les insígnies d’honors esdevenen l’objectiu primari 
de la vida, oblidant les paraules de Sant Pau: “No feu res per rivalitat ni per arrogància; amb 
tota humilitat, considereu els altres superiors a vosaltres mateixos. Que no miri cadascú per 
ell, sinó que procuri sobretot pels altres” (Fl 2,3-4). És la malaltia que ens porta a ésser 
homes i dones falsos i a viure un fals ‘misticisme’ i un fals ‘quietisme’. El mateix San Pau 
els defineix com a “enemics de la Creu del Crist” perquè «posen la seva glòria en les parts 
vergonyoses. Tot el que aprecien són coses terrenals» (Fl 3,19). 

8. La malaltia de l’esquizofrènia existencial. És la malaltia dels que viu una doble vida, 
fruit de la hipocresia típica del mediocre i del progressiu buit espiritual que els graus i títols 
acadèmics no poden omplir. Una malaltia que colpeix sovint aquells que, abandonant el 
servei pastoral, es limiten a les qüestions burocràtiques, perdent així el contacte amb la 
realitat, amb les persones concretes. Es creen així el seu propi món paral·lel, on arraconen 
tot el que ensenyen amb severitat als altres i comencen a viure una vida amagada i sovint 
dissoluta. La conversió és més que mai urgent i indispensable per aquesta greu malaltia 
(cf. Lc 15,11-32). 

9. La malaltia de les xerrameques, de les murmuracions i de les xafarderies. D’aquesta 
malaltia ja n’he parlat altres vegades, però mai no n’hi ha prou. És una malaltia greu, que 
comença d’una manera senzilla, qui sap si només per fer-la petar, però que s’empadrona 
de la persona convertint-la en “sembradora de jull” (com Satanàs) i sovint “homicida a sang 
freda” de la fama dels propis col·legues i companys. És la malaltia de les persones covardes 
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que no tenen el coratge de parlar directament a la cara, sinó que ho fan a l’esquena. Sant 
Pau els reprèn: «Feu-ho tot sense murmuracions ni disputes, i sereu irreprensibles i 
irreprotxables» (Fl 2,14-15). Germans, si us plau, guardem-nos del terrorisme de la 
xerrameca! 

10. La malaltia de divinitzar els responsables: és la malaltia d’aquells que fan l’aleta als 
Superiors, esperant d’obtenir-ne llur benvolença. Són víctimes de l’ambició i de 
l’oportunisme, honoren les persones però no a Déu (cf. Mt 23,8-12). Són persones que 
viuen el servei pensant únicament al benefici que en poden treure i no en el benefici que 
han d’oferir. Persones mesquines, infelices i inspirades només pel seu propi egoisme fatal 
(cf. Ga 5,16-25). Aquesta malaltia podria colpejar també els Superiors quan festegen alguns 
dels seus col·laboradors per obtenir-ne la submissió, la lleialtat i la dependència psicològica, 
i el resultat final és una autèntica complicitat. 

11. La malaltia de la indiferència envers els altres. Es produeix quan cadascú pensa 
només amb si mateix i perd la sinceritat i la calidesa de les relacions humanes. Es produeix 
quan el més expert no posa el seu coneixement al servei dels companys menys experts. 
Quan s’assabenta de quelcom i s’ho queda per a ell en lloc de compartir-ho positivament 
amb els altres. En definitiva, quan, per gelosia o per astúcia, hom s’estarrufa en veure que 
l’altre cau en lloc d’aixecar-lo i d’encoratjar-lo. 

12. La malaltia del rostre de funeral. M’explica, de les persones sorrudes i eixorques, que 
es pensen que per a ser serioses s’han de pintar la cara de malenconia, de severitat i tractat 

els altres –sobretot 
aquells que consideren 
inferiors- amb rigidesa, 
duresa i arrogància. En 
realitat, la severitat 
teatral i el pessimisme 
estèril[12] sovint són 
símptomes de por i 
d’inseguretat d’ells 
mateixos. L’apòstol s’ha 
d’esforçar per a ser una 
persona cortès, serena, 
entusiasta i alegre que 
transmet joia onsevulla 
que es trobi. Un cor ple 
de Déu i un cor feliç que 
irradia i contagia joia a 
tots aquells que es 

troben al seu voltant: es veu de seguida! No perdem, doncs, aquell esperit joiós, ple 
d’humor, i àdhuc auto-irònic, que ens fa persones amables, fins i tot en les situacions 
difícils[13]. Com en fa, de bé, una bona dosi de sa humorisme! Ens farà molt de bé recitar 
la pregària de sant Tomàs More[14]: jo la reso tot els dies, m’ajuda!. 

13. La malaltia de l’acumulació: quan l’apòstol busca d’omplir un vuit existencial en el seu 
cor acumulant béns materials, no per necessitat, sinó només per sentir-se segur. En realitat, 
res de material podem portar amb nosaltres perquè “el sudari no té butxaques” i tots els 
nostres tresors terrenals –fins i tot si són regalats- no podran mai omplir aquell vuit; al 
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contrari el faran encara més exigent i profund. A aquestes persones el Senyor els repeteix: 
«Tu dius: ‘Sóc ric, m'he enriquit i no em manca res’, però no t'adones que ets el més 
miserable i digne de compassió, pobre, cec i nu... Sigues zelós i converteix-te» (Ap 3,17-
19). L’acumulació només fa més pesat i lent el camí inexorable! I penso en una anècdota: 
fa temps, els jesuïtes espanyols descrivien la Companyia de Jesús com la “cavalleria 
lleugera de l’Església”. Recordo el trasllat d’un jove jesuïta que, mentre carregava sobre el 
camió tantes coses seves: maletes, llibres, objectes i regals, se sentí la veu -amb un 
somriure savi- d’un vel jesuïta que l’estava observat: aquesta seria la “cavalleria lleugera de 
l’Església?”. Els nostres trasllats són un signe d’aquesta malaltia. 

14. La malaltia dels cercles tancats, on la pertinença al grupet esdevé més forta que al 
Cos i, alguns cops, a Crist mateix. També aquesta malaltia comença sempre amb bones 
intencions, però amb el pas del temps esclavitza i els membres esdevenen un càncer que 
amenaça l’harmonia del Cos i causa tant de mal –escàndols- especialment en els nostres 

germans més petits. L’autodestrucció o el 
“foc amic” del camarada és el perill més 
maliciós[15]. És el mal que ataca des de 
dins[16]; i, com diu Crist: "Tot reialme que 
es divideix i lluita contra si mateix, va a la 
ruïna" (Lluc 11:17). 

15. I l’última malaltia: la del profit 
mundà, la del lluïment[17], quan l’apòstol 
transforma el seu servei en poder, i el seu 
poder en mercaderia per obtenir beneficis 
mundans o més poders. És la malaltia de 
les persones que cerquen de manera 
insaciable de multiplicar poders i amb 
aquest objectiu són capaces de calumniar, 
de difamar i desacreditar els altres, fins i tot 
en diaris i revistes. Naturalment per exhibir-
se i demostrar-se més capaços que els 
altres. També aquesta malaltia fa de molt 
de mal en el Cos perquè porta les persones 
a justificar l’ús de qualsevol mitjà per mor 
d’assolir un objectiu, sovint en nom de la 
justícia i de la transparència! I aquí em ve 
al cap el record d’un sacerdot que cridava 
els periodistes per explicar-los –i inventar- 
coses privades i reservades dels seus 
confrares i parroquians. Per ell només 
comptava el fet de veure’s en les primers 

pàgines, perquè així se sentia “potent i bregat”, causant, això sí, tant de mal als altres i a 
l’Església. Pobret, quina pena! 

Germans, aquestes malalties i aquestes temptacions són naturalment un perill per tot cristià 
i per tota cúria, comunitat, congregació, parròquia, moviment eclesial, i poden colpir tant a 
nivell personal com comunitari. 
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Cal deixar clar que és només l’Esperit Sant –l’ànima del Cos Místic de Crist, com afirma el 
Credo Niceno-Constantinopolità: «Crec... en l’Esperit Sant, Senyor i donador de vida»- 
aquell que pot guarir tota malaltia. I l’Esperit Sant que sosté tot esforç sincer de purificació 
i tota bona voluntat de conversió. I és Ell que fa entendre que cada membre participa a la 
santificació del cos i al seu afebliment. És Ell, l’Esperit, el promotor de l’harmonia[18]: “Ipse 
harmonia est”, diu sant Basili. Sant Agustí comenta: «Fins que una part no s’adhereix al 
cos, la seva guarició no es produeix; en canvi, allò que s’ha tallat, no es pot ni curar ni 
guarir»[19]. La guarició és també fruit del coneixement de la malaltia i de la decisió personal 
i comunitària de guarir-se suportant pacientment i amb perseverança la cura[20]. 

Així doncs, som cridats –en aquest temps de Nadal i per tot el temps del nostre servei i de 
la nostra existència- a mantenir-nos «en la veritat i en l'amor, i creixerem en tot fins que 
arribem a Crist, que és el cap. 
Per ell, tot el cos es manté unit 
harmoniosament gràcies a tota 
mena de juntures que el 
sostenen; així, d'acord amb 
l'energia distribuïda segons la 
mesura de cada membre, tot el 
cos va creixent i edificant-se en 
l'amor» (Ef 4,15-16) 

Estimats germans! 

Una vegada vaig llegir que els 
sacerdots són com els avions: 
són notícia només quan cauen, 
però en són tants, que volen. 
Molts els critiquen i pocs 
preguen per ells. És un 
pensament molt simpàtic, però també veritable, perquè dibuixa la importància i la delicadesa 
del nostre servei sacerdotal. Quant de mal podria causar un sol sacerdot que “cau” a tot el 
cos de l’Església! 

Així, doncs, per a no caure en aquests dies en què ens preparem a la Confessió, demanem 
a la Verge Maria, Mare de Déu i Mare de l’Església, de guarir les ferides del pecat que 
cadascú de nosaltres porta en el seu cor i de sostenir l’Església i la Cúria per tal que siguin 
sanes i sanadores; santes i santificadores, a glòria del seu Fill i per la salvació nostra i del 
món sencer. Demanem-li a Ella que ens faci estimar l’Església com l’ha estimada el Crist, 
el seu fill i Senyor nostre, i de tenir el coratge de reconèixer-nos pecadors i necessitats de 
la seva Misericòrdia i de no tenir por d’entregar la nostra mà sota les seves mans maternes. 

Moltes felicitats i un sant Nadal per a tots vosaltres, per a les vostres famílies i els vostres 
col·laboradors. I, si us plau, no us oblideu de pregar per mi! Gràcies de tot cor! 

_________________________________ 

1/ Ell afirma que l’Església, essent Mysticum Corpus Christi, «demana també una multitud de membres, els 
quals estiguin connectats de tal manera entre ells que s’ajudin recíprocament. I talment com en el nostre 
organisme mortal, quan un membre sofreix, als altres se’n senten del seu dolor i van a ajudar-lo, així en 
l’Església cada un dels membres no viuen per a si mateix, sinó que ajuden també als altres, col·laborant 
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mútuament, tant pel mutu confort com per un millor desenvolupament de tot el Cos... un Cos constituït no de 
qualsevol classe de membres, sinó que ha de ser fornit d’òrgans, o sigui membres que no tinguin tots la 
mateixa tasca, sinó que estiguin degudament coordinats. Precisament per això l’Església s’ha d’anomenar 
cos, perquè és el resultat d’una recta disposició i coherent unió dels membres diversos entre ells» (Enc. 
Mystici Corporis, Primera part: AAS 35 [1943], 200). 
2/ Cf. Rm 12,5: «També nosaltres, que som molts, units a Crist formem un sol cos i som membres els uns 
dels altres». 
3/ Const. Dogm. Lumen gentium. 
4/ Cal recordar que “el paral·lelisme de l’Església amb el cos il·lumina l’íntim lligam entre l’Església i Crist. 
Aquesta no es troba solament 
reunida al seu voltant; està 
unificada en Ell, n’és el seu Cos. 
Hi ha tres aspectes de l’Església-
Cos de Crist que hem de subratllar 
particularment: la unitat de tots els 
membres entre ells per la força de 
la seva unió a Crist; Crist Cap del 
cos; l’Església, Esposa de Crist”. 
Cf. Catecisme de l’Església 
Catòlica, núms. 789 i 795. 
5/ Cf. Evangelii Gaudium, 130-
131. 
6/ Moltes cops Jesús havia fet 
conèixer la unió que els fidels 
tenen amb Ell: «Així com les 
sarments, si no estan en el cep, no 
poden donar fruit, tampoc 
vosaltres no en podeu donar si no 
esteu en mi. Jo sóc el cep i 
vosaltres les sarments» (Jn 15,4-
5). 
7/ Cf. Pastor Bonus Art. 1 i CIC can. 360. 
8/ Cf. Evangelii gaudium, 197-201. 
9/ Cf. Benet XVI, Audiència General, 1 de gener 2005. 
10/ Francesc, Homilia de la Santa Missa a Turquia, 30 de novembre 2014. 
11/ Cf. Evangelii gaudium, 95-96. 
12/ Ibid. 84-86. 
13/ Ibid, 2. 
14/ Doneu-me, Senyor, una bona digestió, i, així ho espero, alguna cosa per digerir. Doneu-me la salut del 
cos i bon humor per conservar-la. Doneu-me una ànima sana, Senyor, que tingui sempre davant dels ulls 
allò que és pur i que és bo, perquè no s'escandalitzi enfront del pecat, ans trobi la forma de remeiar-lo. 
Doneu-me una ànima, Senyor, que no conegui l'avorriment, ni el remugueig, ni el ploricó, ni la queixa. I no 
em deixeu prendre gaire seriosament aquesta cosa que es fica pertot i que anomenem el JO. Doneu-me, 
Senyor, el sentit de l'humor: feu-me capaç de riure d'un acudit perquè sàpiga treure un xic d'alegria de la 
vida i la pugui compartir amb els que m'envolten. Amén.  
15/ Evangelii gaudium, 88.  
16/ El Beat Pau VI referint-se a la situació de l’Església afirmà que tenia la sensació que «qualsevol fissura 
permet l’entrada del fum de Satanàs en el temple de Déu», Homilia de Pau VI, Solemnitat dels Sants 
Apòstols Pere i Pau, Dijous, 29 de juny 1972. Cf. Evangelii gaudium, 98-101. 
17/ Cf. Evangelii gaudium: No a la mundanitat espiritual, núms. 93-97. 
18/ «L’Esperit Sant és l’ànima de l’Església. Ell dóna la vida, suscita els diferents carismes que enriqueixen 
el Poble de Déu i, sobretot, crea la unitat entre els creients: de molts, en fa un sol cos, el Cos de Crist... 
L’Esperit Sant crea la unitat de l’Església: unitat en la fe, unitat en la caritat, unitat en la cohesió interior» 
(Francesc, Homilia en la Santa Missa a Turquia, 30 de novembre 2014). 
19/ Agustí, Serm. CXXXVII, 1; Migne, PL, XXXVIII, 754. 
20/ Cf. Evangelii gaudium, Pastoral de conversió, núms. 25-33. 

Traducció: Josep M. Alentà 

Vegeu a catalunyareligio: http://www.catalunyareligio.cat/articles/66134 

http://www.catalunyareligio.cat/articles/66134
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Carta de Alepo No 20 

 (17/12/2014: Siria). Hoy es domingo, 14 de diciembre de 2014. Esta mañana no hemos 
estado en misa en el Hospital San Luis, como tenemos por costumbre. Iremos a la misa a 

las 17 h a la iglesia de los armenios 
católicos del barrio de Santa 
Bárbara. Se celebra en recuerdo 
del joven Soubhi, de 28 años, 
muerto la semana pasada. 

 La cita de la violencia 
Soubhi es un joven que 
conocemos desdesu infancia. Era 
scout del grupo Champagnat de 
Jabal el Saydé. En su momento 
fue jefe de este grupo. Era también 
uno de los jóvenes voluntarios de 
los Maristas Azules. Desplegaba, 
también, una gran actividad en su 
propio barrio. Cuando éste fue 
invadido por los rebeldes él se vio 

desplazado en su propia ciudad. Soubhi, herrero de profesión, empezó a errar en busca de 
un trabajo, de un empleo con el que ayudar a su familia… Lejos de Alepo, en Kfarbo, un 
pueblo cristiano cerca de Hama, intentó instalarse ytrabajar, según nos decía: “¡Ya es hora 
de casarme y de formar una familia!”. Por desgracia la muerte tenía con él la cita de la 
violencia. Soubhi es uno de los numerosos jóvenes muertos por la violencia… Tantos 
sueños perdidos… y con ellos, tantas esperanzas arruinadas. 
¡Esta muerte está tan cercana! Los morteros, las balas perdidas, tantas máquinas infernales 
que destruyen con saña al hombre y a la piedra, la cultura y la civilización. 
¡Cuántas balas hemos recogido en el patio, en nuestra casa, allí mismo donde juegan los 
niños! No estamos heridos de puro milagro. 
 
Barrios que siguen vaciándose 
Esta misma violencia crea en mucha gente el sentimiento de tener que salir de su barrio. 
Viven la experiencia cotidiana de un bombardeo. Los resultados son daños materiales 
(cristales, muebles, coches y a veces parte de un muro…) y psíquicos… Entonces familias 
enteras se ven obligadas a abandonar su casa para irse a otra parte, a otro barrio más 
seguro… Poco a poco el edificio se vacía, la calle se vacía y a continuación  descubrimos  
que  todo  el  barrio  ha  sido  abandonado… 
Fayrouz canta "Wainon", « ¿Dónde están? » y yo me atrevo a añadir: ¿quedará alguno? 
Pienso en los padres de Giorgio, el niño muerto el año pasado en el jardín de su propia 
casa por la explosión de un mortero. Ellos habían decidido, tras su muerte, no abandonar 
su casa y permanecer en ella para guardar el recuerdo de su hijo. Hace dos meses se han 
ido… Han tenido que ir a otro barrio… 
Salir de tu casa quiere decir estar obligado a alquilar en otro sitio, cuando los precios han 
subido mucho y la gente no tiene recursos. 
  

Bon Nadal, des d’Alep (Síria) 

http://www.champagnat.org/img/caricate/small/news_3469.jpg
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La carestía de la vida 
Sólo por el hecho de 
quedarse en Alepo, la 
gente debe pagar otros 
tributos: sacarse un abono 
a la red de generadores de 
electricidad, al gas, que es 
distribuido con parsimonia, 
buscar la gasolina y el 
gasoil de calefacción que 
faltan… Se anuncia otra 
amenaza que tendrá 
consecuencias en la vida 
cotidiana de la gente: 
muchas organizaciones 
internacionales están 
reduciendo enormemente 
la ayuda a la población 
siria… esta ayuda es 
esencial, sobre todo en lo que concierne a los productos de alimentación básicos. 
  
La amenaza 
Más allá de todo eso estamos amenazados… Su Santidad el Papa Francisco, en su alocu
ción a los desplazados de Irak, lo ha dicho claramente: “Los cristianos son expulsados de 
Oriente Medio en medio del sufrimiento… Parece que no se quisiera que allí hubiera cristi
anos, pero vosotros dais testimonio de Cristo. Pienso en las llagas, en los sufrimientos de 
las madres con sus hijos, en las personas ancianas y en las personas 
desplazadas, en las heridas de los que son víctimas de toda clase de violencias”. 
  
La hemorragia 
Muchos jóvenes y muchas familias se van del país del modo que sea… Refiriéndose a la 
salida masiva de cristianos, un vicario episcopal me decía ayer: “Desde hace dos meses p
aso el tiempo firmando certificados de bautismo, en árabe, en francés, en inglés y en otras
 lenguas. Esa atestación se añadirá a otros documentos cuando la gente vaya a presentar
se a las ventanillas de los consulados”… 
  
La apuesta por la vida 
 Ante esta realidad abrumadora, nosotros, los Maristas Azules, hemos escogido vivir, servir, 
darnos, comprometernos al servicio del hombre más aniquilado, más herido, más tocado 
por la guerra. 
 
El servicio de escuchar 
Estos últimos meses paso mucho tiempo escuchando a la gente, sus sufrimientos, su 
desesperanza, su voluntad de irse, su cansancio… la gente tiene tanta necesidad de ser 
escuchados y socorridos… Han perdido la confianza en un futuro cercano de paz… Además 
el presidente sirio lo ha dicho en una declaración a Paris Match: “Nadie puede prever 
todavía cuándo llegará el final de esta guerra”. 
No estoy solo… En el equipo de los Maristas Azules compartimos cada día nuestra 
experiencia de escucha… A veces son experiencias tan dolorosas que no se pueden 
describir… 
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El servicio de las visitas a domicilio 
Un equipo de voluntarios hace visitas a domicilio: puede ser en un aula de un colegio, un 
sótano, una casa en un barrio muy peligroso, un habitáculo… inhabitable, una tienda en u
n jardín público, un apartamento sin muros y tantos otros “domicilios”… 
Estas visitas nos permiten estar cercanos a la gente. Nos lo piden. Consideran que es un 
honor para ellos ser visitados, reconocidos en la situación en que se encuentran. Y para n
osotros es la ocasión de no especular sino de tocar la miseria. 
  
Hacia Navidad 
En estos días todos nuestros proyectos apuntan a la Navidad… Las distribuciones de 
cestos de comida o los diferentes proyectos educativos o de desarrollo se paran 
alrededor del 23 de diciembre. 
Los retomaremos tras el año nuevo. 
  
DIOS ES CAPAZ DE TODO 
Con esta carta me gustaría dar las gracias a nuestros voluntarios y bienhechores, a todos 
los Maristas Azules. Con ellos, y gracias a sus esfuerzo extraordinario, a su dedicación, a 

su compromiso de vivir en la sencillez y el 
amor, gracias a su sensibilidad para estar 
atentos a los más necesitados, llegamos a 
sostener a 600 familias, a educar a varios 
cientos de jóvenes, a tratar varios 
centenares de civiles heridos de guerra y a 
salvar a decenas de ellos, y a animar tantas 
actividades de desarrollo y de formación. 
Solo Dios es capaz de todo… Ese fue el 
comentario de una señora a la que acababa 
de entregarle una medicina indispensable 
para que su hijo pudiera sobrevivir. 
 

Tomando de ella esas mismas palabras, deseo que el Señor de la Paz y del Amor nos haga 
descubrir caminos nuevos, caminos de esperanza y de don de sí. 
Felices Navidades. 
 
Alepo, a 14 de diciembre de 2014. 
 
H. Georges Sabe, por los Maristas Azules 
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Ciutat Meridiana. Barcelona. 16 de desembre de 2014. En l'inici de l'Any de la Vida 
Consagrada. 
 
Al capvespre del passat dia 16 s'ha celebrat una de les tradicionals trobades de religiosos i 
religioses del barri de Ciutat Meridiana. Les 
aplegava el Nadal. Però enguany, a més, l'inici de 
la celebració de l'Any de la Vida Consagrada. 
 
 Es dóna el cas que les quatre són comunitats 
d'inserció, compromeses totes elles en fer costat a 
tantes situacions de pobresa com es donen en els 
barris de Ciutat Meridiana, Vallbona i Torre Baró. 
 
Es tracta de les comunitats dels Escolapis, de les 
Germanetes de l'Assumpció, de les Concepcionistes de la M. Cavín i dels Salesians. 
 
Moment central de la trobada ha estat la celebració de l'Eucaristia en la qual s'han tingut 
molt presents les realitats punyents de les famílies i dels nois i joves del barri, i les respostes 
que amb esperit de comunió i solidaritat entre les entitats i serveis del barri es van generant 
i desenvolupant. L'àpat fratern ofert per les Concepcionistes ha coronat unes hores de 
fraternitat radiant. Ha estat sens dubte una expressió de la bellesa d'una vida religiosa 
viscuda amb força radicalitat i senzillesa.     
 
Joan Lluis Playà    

Trobada fraterna de les comunitats religioses del barri de Ciutat 

Meridiana 
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Benvolguts. Pau i Bé. Avui, dijous, dia 
18 de desembre del 2014, festa de la 
Mare de Déu de l'Esperança, hem 
celebrat el Dia de l'Acció de Gràcies 
per la nostra Província. 27 germans 
ens hem aplegat a la Sala Capitular. 
Hem fet una pregària amb el Càntic 
de les Criatures i una exhortació del 
nostre seràfic Pare Sant Francesc.  

Després de les paraules del P. 
Provincial, Fra Josep Gendrau i 
Valls,  Fra Agustí ha presentat el seu 
( i nostre)  llibre "Els frares 
Franciscans a Catalunya" amb un 
parlament distés, profund, joiós 
i  agradable. Cada germà ha pogut 
endur-se’n un exemplar del llibre, 
obsequi de la Província  com a 
reconeixement de la tasca realitzada. 
A les 13 hores hem celebrat 
l'Eucaristia a l'Església amb la 
participació del fidels. Fra Gerard i 
Fra Agustí han preparat un llibret guia 
de la celebració. A les 14 hores Dinar 
de germanor i hora dels adéus. Ha 
valgut la pena. Que Déu ens 

acompanyi en el nou camí. Bon final d'Advent i millor NADAL. Una abraçada  

Fra Josep Gendrau i Valls ofm. Darrer Ministre Provincial  de la Província Franciscana de 

Catalunya de Sant Salvador d'Horta. 

 

 

Ciber periodismo. Vivir en comunión de los medios de 

comunicación digitales, llevando a Cristo a un mundo 

digital cada vez más humano tan humano que necesita 

de Cristo.Aplicaciones móviles, y la iglesia en digital. 

Entrevista por JeanMelendezG 

Una Historia de amor y vocación conectada en la 
RED de la Pureza de María 
Con mas de 23,2k de seguidores en Twitter, 
“Intentando tender puentes, abrir diálogos, llevar a 
Cristo. Buscando las semillas del verbo 
esparcidas por el mundo. También entre 
ateos”@xiskya. Una influyente de las redes sociales 
y los medios de comunicación 

La germana Xiskya Valladares en les xarxes digitals 

Nota de Fra Josep Gendrau 

http://jeanmelendezg.wordpress.com/2014/12/16/una-historia-de-amor-y-vocacion-conectada-en-la-red-de-la-pureza-de-maria/
http://jeanmelendezg.wordpress.com/2014/12/16/una-historia-de-amor-y-vocacion-conectada-en-la-red-de-la-pureza-de-maria/
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En esta oportunidad decidí contar una historia de amor y vocación con un testimonio 
encarnado y latente en las redes sociales, tuve la dicha de poder entrevistar a Xiskya 
Valladares “la monja tuitera” quien desde Mallorca España nos contó parte de su historia, 
Xiskya es religiosa de la pureza de María, educadora por vocación y una misionera de la 
Red y los medios, miembro del staff de iMision, pero mejor que sea ella quien nos cuente 
su historia. 
  
¿Quién es Xiskya Valladares? 
Xiskya es la hija mayor de un cardiólogo y una 
abogado y notario, de León de Nicaragua (CA). 
Religiosa de la Pureza de María, la 
congregación de Hermanas con quien estudió. 
Amiga de muchísima gente, pero que abre su 
corazón solo a unos pocos, muy pocos. 
 
¿Que es La Pureza de María? 
Mi Congregación Pureza de María fue fundada 
por Alberta Giménez a finales del siglo XIX y 
desde sus orígenes tuvo como carisma la 
educación. En aquel momento solo de las niñas 
y de maestras. Luego se ha ampliado a todos, 
incluyendo una Universidad llamada 
CESAG, adscrita a la Pontificia Comillas, en 
Mallorca, donde ahora trabajo y se ofrecen cinco carreras. Yo soy profesora de lengua para 
los alumnos que estudian 4º de Educación Infantil, de fotografía para los de 3º de 
Comunicación Audiovisual y Redacción para los de 2º de Periodismo. 
 
¿Cómo dio su salto a las redes y poder ir mas allá de hermana Xiskya para llegar a 
@Xiskya una “monja tuitera” y misionera de la red? 
Lo más importante de todo esto es haber descubierto todo el potencial que ofrece Twitter 
para la evangelización digital. Como dice Francisco en su 48 mensaje por la Jornada 

Mundial de las Comunicaciones 
Sociales: «Gracias también a las redes, el 
mensaje cristiano puede viajar ‘hasta los 
confines de la tierra’. Abrir las puertas de las 
iglesias significa abrirlas asimismo en el mundo 
digital, tanto para que la gente entre, en 
cualquier condición de vida en la que se 
encuentre, como para que el Evangelio pueda 
cruzar el umbral del templo y salir al encuentro 
de todos». 
Se trata de una evangelización no tanto de 
sermones y palabras, sino más de testimonio y 
acogida. Esto me permitió encontrar a otras 
personas con las mismas inquietudes y unirnos 
en lo que hemos llamado iMisión, una 
plataforma para la evangelización digital. Por 
otra parte, me ha permitido poder dialogar con 

muchos ateos y gente resentida con la Iglesia, conocer sus ideas, sus sentimientos y 
experiencias, y a veces llegar a una amistad imposible sin las redes sociales. Así he 

https://jeanmelendezg.files.wordpress.com/2014/12/10428687_10203863887130967_2431906769941244584_n.jpg
https://jeanmelendezg.files.wordpress.com/2014/12/10806429_10204182539017065_6568965676533507336_n.jpg
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comprendido lo que Benedicto XVI dijo en su mensaje por la 44 Jornada Mundial de las 
Comunicaciones Sociales: «Así, una pastoral en el mundo digital está llamada a tener en 
cuenta también a quienes no creen y desconfían, pero que llevan en el corazón los deseos 
de absoluto y de verdades perennes, pues esos medios permiten entrar en contacto con 
creyentes de cualquier religión, con no creyentes y con personas de todas las culturas.» 

 
Entré a Twitter por curiosidad y hubo cuatro hitos que me dieron el nombre de “monja 
tuitera”: 1) mi interés por conocer desde dentro la primavera árabe (en su versión española 
con el movimiento 15M) que fue cuando me gané el apodo de “monja tuitera” a nivel local. 
2) Poder escribir para El Mundo las crónicas de la JMJ de Madrid 2011 que fue cuando me 
conocieron ya también a nivel nacional. 3) Una entrevista que me hizo la angencia EFE que 
fue lo que me hizo saltar también a toda América (me llamaron de Univisión y de varios 
canales latinoamericanos). Finalmente, 4) la 
publicación de mi libro #Arezaryadormir 99 tuits 
para la esperanza y el futuro” que me confirmó en 
muchos medios más el nombre de “monja tuitera”. 
  
¿Cuál es su misión en las redes? 
Evangelizar, que es la misión de la Iglesia. Pero no 
tanto con palabras sino más con la presencia y la 
forma de estar. Intentando acoger, responder a 
todos, mostrar caminos de esperanza, infundir 
aliento. Francisco en su mensaje por la 48 Jornada 
Mundial de las Comunicaciones Sociales dijo: «La 
comunicación contribuye a dar forma a la vocación 
misionera de toda la Iglesia; y las redes sociales 
son hoy uno de los lugares donde vivir esta 
vocación redescubriendo la belleza de la fe, la 
belleza del encuentro con Cristo.» 
No me parece que debamos insistir en aspectos negativos o que producen conflictos, 
aunque en algún momento es necesario. Pero la gente está muy necesitada de paz, de 
esperanza, de ternura, y eso no lo podemos contagiar si andamos metidos en batallas que 

  
 

https://jeanmelendezg.files.wordpress.com/2014/12/553278_10204182538937063_7653232975170391797_n.jpg
https://jeanmelendezg.files.wordpress.com/2014/12/10014842_10202698061546056_1844653427805932419_o.jpg
https://jeanmelendezg.files.wordpress.com/2014/12/10349944_10204109906281292_2476528315777804270_n.jpg
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son inútiles en las redes porque no llevan a ningún final. Sin embargo, sí me siento en el 
deber de denunciar las grandes injusticias y pobrezas del mundo, aunque lo hago más a 
través de mis artículos que publico en The Objective y en Neupic. Y siempre con un enfoque 
esperanzador porque, como dice el papa, que nadie nos robe la alegría del Evangelio. 
 
¿Qué experiencia le ha dejado ser una servidora 2.0? 
Me ha dejado la alegría de conocer muchas vidas, de aprender de mucha gente, de haber 
podido estar cerca de sus necesidades, preocupaciones y acompañar sus sueños. En 
definitiva, de poder dialogar con Jesús encarnado en las redes sociales.  

  
¿Cómo vive la relación entre fe y tecnología? 
No me lo planteo. Yo no soy teóloga, aunque estudié en Roma Ciencias Religiosas, creo 
que la teología no es mi campo. Yo intento vivir la fe y contagiar la alegría del Evangelio a 
las personas que Dios va poniendo en mi camino. Sin embargo, recomiendo el libro de 
Antonio Spadaro S.J. llamado “Ciberteología”. 
 
¿Vale la pena todo lo que hace? 
Por supuesto! Gracias a eso, he podido ver 
milagros de grandes y pequeñas conversiones, de 
gestos asombrosos… He conocido gente muy 
buena y he experimentado también lo que es ser 
insultado por Jesucristo. Me ha dado una visión 
muy real del mundo y me ha permitido poner ante 
el Señor muchos dolores. Todo eso me ha ido 
cambiando por dentro. No sé si para bien o para 
mal, pero no soy la misma que antes de entrar en 
las redes sociales. Para mí ha sido una experiencia 
de maduración y crecimiento interior junto al 
sufrimiento y las ilusiones de mis hermanos 
coetáneos. 
 
¿Qué nos trae para este 2015 junto a iMisión? 
Este 2015, iMisión ofrecerá a distintas localidades españolas una iParty. Se trata de un 
intercambio de experiencias y conocimientos en el ámbito de la evangelización digital. es 
un formato nuevo de encuentro que nunca se ha practicado en el sector de la Iglesia y que 

  

https://jeanmelendezg.files.wordpress.com/2014/12/10378070_10203749928162064_5207110337785223039_n.jpg
https://jeanmelendezg.files.wordpress.com/2014/12/10474866_10202883486582896_9140185007062814820_n.jpg
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esperamos dé muchos frutos del Espíritu para reavivar la ilusión evangelizadora de las 
iglesias locales. Tenéis toda la información en la web: http://imision.org/iparty/ 
 
¿Qué mensaje deja para los jóvenes católicos que hacen vida 
no solo en sus parroquias si no en las redes sociales? 
Que no tengan miedo a mostrarse católicos. No tengan miedo a 
ser testigos de Jesucristo y compartir su experiencia de encuentro 
con Él. El mundo necesita testigos que contagien la alegría del 
Evangelio. No estamos llamados a hacer proselitismo pero sí a 
atraer a otros con nuestra vida comprometida, alegre y entregada. 
El papa Pablo VI en la Evangelii Nuntiandi, n. 45, decía: «La 

Iglesia se sentiría 
culpable ante Dios si 
no empleara esos poderosos medios, que la 
inteligencia humana perfecciona cada vez más. 
Con ellos la Iglesia ‘pregona sobre las tejados’ 
(Lc. 12, 3) el mensaje del que es depositaria. 
En ellos encuentra una versión moderna y 
eficaz del ‘púlpito’. Gracias a ellos puede hablar 
a las masas.» 
Gracias Xiskya!. 
Pueden seguirla en @xiskya 
@JeanMelendezG 

 

 

 

La recent publicació d’un llibre* sobre 
Sor Genoveva Masip és una ocasió 
per mantenir la memòria agraïda 
envers aquesta Filla de la Caritat que 
ha dedicat tants anys de la seva vida 
als més pobres i que en l’actualitat 
pateix les limitacions pròpies d’una 
edat avançada i el desgast d’una 
existència lliurada de ple al servei 
dels altres. Genoveva Masip i Torner 
nasqué a Sabadell el 1923 en el si 
d’una família humil educada en la 
sobrietat i en la feina. Va deixar la 
seva casa per donar-se a Déu en els pobres seguint l’esperit de Vicenç de Paül i Lluïsa de 
Marillac. «Em sento feliç per deixar de ser mare d’alguns i ser-ho d’una multitud», va dir. La 
seva tasca apostòlica va començar el 1945 al Patronat de Jesús Natzarè (Avinguda de 
Roma, 21, de Barcelona) un projecte de les Filles de la Caritat que servien els presos de la 
Model, tot responent a la necessitat de recollir i educar els fills dels reclusos. S’admetien 
també els nens i les nenes dels funcionaris de la presó i a poc a poc l’oferta educativa es 
va ampliar als infants del barri, l’escola dels quals fins aleshores era el carrer. 
Sor Genoveva va freqüentar les pensions del nucli antic de Barcelona, els centres 
penitenciaris i el «càmping» d’escombraries de l’Hospitalet de Llobregat. Aquesta presència 
cristiana enmig d’unes condicions tan dures, fa pensar en Sor Emmanuelle Cinquin (1908-

Sor Genoveva, caritat a les perifèries 

http://imision.org/iparty/
https://twitter.com/xiskya
http://jeanmelendezg.wordpress.com/mentions/jeanmelendezg/
https://jeanmelendezg.files.wordpress.com/2014/12/10428524_10204197195823476_7001079359820782325_n.jpg
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2008) l’abnegada religiosa belga que va exercir el seu apostolat a la ciutat escombraria del 
Caire. Sor Genoveva va treballar també a les coves de Montjuïc i a Can Tunis, servint de 
vehicle de comunicació entre les famílies de les barraques i els reclusos. La Legió de Maria, 
la xarxa de voluntaris de presons, la xarxa de visitadors de reclusos, el barri de Can 
Puiggener de Sabadell, van ser alguns escenaris d’una immensa tasca apostòlica exercida 
amb delicadesa i competència. El 1983, l’obra Social Santa Lluïsa de Marillac arribava a 
la Barceloneta, on esdevingué un referent. 
En els anys de l’emergència de la sida, Sor Genoveva i les seves companyes —talment 
com la beata Teresa de Calcuta— recollien els malalts que morien al carrer. Però l’apostolat 
de Sor Genoveva s’ha anat concretant també en la seva relació amb centres terapèutics, 
en l’ajut a infants en situació de risc (ASIR), en gestions amb advocats, jutges i fiscals, i 
amb la seva presència habitual davant dels mitjans de comunicació social. «Els esmorzars 
amb Sor Genoveva», esdevingueren fecundes tertúlies de sensibilització.  
Ara que s’apropa el Nadal convé refermar el nostre compromís amb els més pobres tenint 
com a referent persones com Sor Genoveva Masip que han viscut la caritat encarnada en 
les perifèries existencials.  
 
R. Mendoza, HC, Sor Genoveva Masip. Una trayectoria de amor y servicio. Ed. La 
Milagrosa, 

Editorial de Catalunya Cristiana – 21 desembre 2014 

 

 
Quan els apòstols varen fer l’experiència de la 
Resurrecció, varen comprendre, a poc a poc, que 
Jesús, aquell amb qui havien conviscut durant 
tres anys, era una persona divina, el Fill de Déu 
que havia baixat del Cel. És el que ens diuen, 
fonamentalment, els relats de Nadal: «...Avui a la 
ciutat de David us ha nascut un Salvador, que és 
el Messies, el Senyor...» (Lc 2,11); «...El 
naixement de Jesús, el Messies, fou d’aquesta 
manera..., li posaràs el nom de Jesús, perquè ell 
salvarà dels pecats el seu poble...» (Mt 1,18-21).  
És el que ens dibuixen les icones gòtiques o 
bizantines quan el pessebre esdevé un sepulcre 
i el Nen no està amb bolquers sinó embolicat en 
un sudari. Ens estan dient: «Aquest que neix al 
Pessebre és el Ressuscitat!» 
Aquest convenciment va fer que l’evangelista 
Joan, més tard, redactés el bell i profund pròleg 
del seu evangeli: «... Al principi existia el qui és la 
Paraula, i la Paraula estava amb Déu, i la Paraula 
era Déu.... I la Paraula s’ha fet carn i ha habitat 
entre nosaltres...» (Jn 1,1-14). Jesús és el «sol 
que ve del cel» que ens anunciava Zacaries al 
Benedictus (Lc 1,78). 

Quan els evangelistes narren el que feia Jesús (guaricions, visites, sopars...) ens fan veure 
que és el Fill de Déu el qui fa aquests gestos. És el Fill de Déu el qui es deixa convidar a 

Ens visita un sol que ve del cel 
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casa de Marta i Maria, el que visita la casa de Zaqueu, el qui sopa amb els pecadors..., el 
qui renta el peus als deixebles, el qui explica en paràboles com és el Regne de Déu... 
Aquesta és la meravella de la nostra fe, que es transparenta d’una forma bellíssima al 
Nadal. És el Fill de Déu el qui alleta Maria i li canvia els bolquers. És el Fill de Déu el qui 
s’ha deixat educar en una cultura i un país concret, que ha treballat com nosaltres, que s’ha 
cansat com nosaltres, que ha patit com nosaltres... Transparència de Déu en forma 
humana. Ara sí que entenem el que és diví, ara sí que copsem el que és plenament humà.  

Fra Josep Manuel Vallejo, caputxí – Catalunya Cristiana, 21 desembre 2014 

 

 
Arribant al terme del temps d’Advent i a 
les portes de Nadal, ens podem 
preguntar: a què és deguda la 
importància d’aquesta festa, amb 
quatre setmanes de preparació?; per 
què és un dels dos pols de l’any litúrgic, 
i segurament la celebració que ha 
entrat més en el cor de la nostra gent al 
llarg de segles, la més rica en folklore i 
creacions artístiques? 

Crec que és per la seva humanitat. El 
que en diem religió, pot caure en dos 
perills: o quedar massa lluny de les 
persones, com una mena de 
superestructura prescindible, o quedar 
reduïda a un àmbit simplement natural 
d’emocions i fantasies. Nadal, en canvi, 
és un fet, un naixement real, com els 
que ha viscut qualsevol família de la 
terra —«Tindràs un fill, Maria»—, i al 

mateix temps, des de la fe, és també un naixement històric per la seva transcendència, ja 
que Jesús serà crucial en la interpretació del mateix existir, per la renovada condició que ell 
aporta a aquest món. Perquè fins aleshores l’home i la natura podien estar més o menys 
separats del Creador, terriblement desvinculats, en orfandat. Déu per una banda, i el món 
profà per una altra: abocat a la mort. 

Però resulta que Déu mateix ha entrat a formar part del món, que el Fill de Déu s’ha fet carn 
en el si d’una noia. Amb això l’ésser humà i tota la naturalesa han quedat tocats, 
transformats. Déu participa de la vida humana i tot esdevé sagrat. S’ha unificat la història, 
la relació entre Déu, les persones i l’univers. D’aquí prové l’alegria de Nadal, «la nit més 
ditxosa». Això pot semblar bastant abstracte, però no ho és gens. En Jesús, el Déu Amor 
s’ha fet de la nostra família, germà i amic. D’ençà del seu naixement, Déu ens estima amb 
un cor humà. Jesús tenia els seus amics, concretament entre els apòstols i a la llar de 
Betània, posem per cas. Doncs bé, com a home i Déu, té la possibilitat de ser veritable amic 
de tots i cadascun dels homes i dones que hagin existit, existeixen i existiran, en nombre 
infinit (cf. Sv 11,23: «Justament perquè ho pots tot, Senyor, tens misericòrdia de tothom »). 
Me’n va fer adonar un bon professional de la personalitat, en dir-me: «Saps què és el que 
més m’impressiona de Jesús? La seva capacitat d’estimar.» Déu n’hi do... 

Jaume Gabarró, Monjo de Solius - Catalunya Cristiana, 21 desembre 2014 

Nascut a Betlem 
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Per Nadal tenim el risc de caure en els tòpics i que els bons desitjos amb què ens felicitem 
els uns als altres, la il·luminació dels carrers, el consum d’aquests dies, ens distregui del 
seu sentit veritable. I és que Déu ve a nosaltres, i ho fa a cada moment. La qüestió és si 
ens adonem de la seva vinguda o no ho fem. Ell truca contínuament la porta de les nostres 
vides per entrar a casa nostra; però una altra cosa és si ens troba massa ocupats en 
nosaltres mateixos o absorts en tantes coses que ens envolten i que, potser, no ens 
permeten d’escoltar la seva paraula. 

Siguem com els pastors; persones atentes i vigilants al cor de la nit, i a les quals, pel fet 
d’estar despertes, és possible de poder-los anunciar la bona notícia del naixement de Jesús. 
Siguem com un estable —ni un palau ni una sala confortable— on pugui néixer Jesús, tot i 
la palla i el farratge que hi hagi en nosaltres, però tanmateix siguem-li el lloc on la vida és 

acollida amb calidesa. 
Siguem el pessebre que 
albergui Jesús; l’hostal que 
no va acollir Maria i Josep 
però que està cridat a rebre 
tothom qui demana de 
trobar descans i consol en 
el nostre cor. Siguem com 
els àngels, missatgers 
d’alegria, duent al quotidià 
de la nostra vida un anunci 
de pau i d’esperança.  

I quan descobrirem Déu, 
present en cada 
esdeveniment de la vida, 
imitem els pastors que 
sense por ni tardança van 
posar-se en camí. Anem al 

pessebre de la vida i presentem a l’Infant les nostres mans obertes, donadores i acollidores, 
a voltes dolces i amoroses, a voltes cansades i endurides; però al capdavall unes mans 
buides, ja que a l’Infant no li cal or ni encens, sinó unes mans obertes i la sinceritat al cor. 

Nadal és el naixement de Jesús, però també és una crida a renéixer nosaltres un cop més 
(Jn 3,3). Se’ns ofereix tornar a començar, rompre els motlles vells i apropar-nos a allò que 
Déu ens demana de ser; a deixar-lo néixer de nou en nosaltres i restablir la imatge intacta 
i autèntica de Déu en les nostres vides. Un Déu que es fa home a fi que tinguem part en 
Ell, en la seva divinitat. 

Si quan esperem una persona estimada mirem contínuament el rellotge i ens sentim com 
neguitosos per dins, com expectants, pel moment de trobar-nos i que tanta il·lusió ens fa, 
com no hauríem de sentir-nos ara que el qui és Déu amb nosaltres ve per quedar-se enmig 
nostre per sempre? 

Bon Nadal! 

Natàlia Aldana, benedictina de Sant Benet de Montserrat - Catalunya Cristiana, 21 

desembre 2014 

Un nou Nadal 

Nadal 
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Entrevista a la directora del documental "Déu, amb accent". Dimecres, 17 de desembre 
de 2014 

Vint-i-dos documentals de televisió, un per any, ha fet la periodista, historiadora i filòloga M. 
Dolors Genovès, directora d’aquest gènere informatiu a la Televisió de Catalunya. El 
pròxim 23 de desembre, a l’espai “Sense ficció”, TV3 emetrà el darrer dels seus treballs, 
"Déu, amb accent" en el qual posa en relleu la diversitat religiosa que tenim al país, a partir 
del testimoni de deu persones que expliquen les seves vivències de fe. Especialitzada en 
documentals d’investigació històrica, Genovès ha estat pionera en el que s’anomena la 
recuperació de la memòria, i hi ha aportat rigor professional a còpia d’una exigent recerca 

exhaustiva de proves 
documentals. Entre els seus 
darrers treballs recordem 
Hola, Europa! (2013), sobre 
el dret a l’autodeterminació i 
la situació política a 
Catalunya, i Adéu, 
Espanya? (2010), on es 
compara la realitat de 
Grenlàndia, Escòcia i el 
Quebec amb Catalunya. 
 
Què us ha decidit a fer 
aquest documental i què 
vol mostrar? 
Vivim en un Estat i una 
societat laics. I això ha de 
ser així perquè respon a un 
principi democràtic. Però 

s’ha confós la neutralitat institucional amb la invisibilitat social. De la mateixa manera que 
les persones expressen amb normalitat les seves tendències polítiques, milers i milers de 
persones han de poder expressar també amb normalitat les seves creences religioses. I el 
respecte entre creients i no creients forma part de l’ideal democràtic. Per tant, si des del 
documental hem tractat temes com la diversitat cultural, d’origen o de llengua, també 
havíem d’abordar el tema de la presència de la religió en la nostra societat. La nostra és 
una societat de cultura cristiana i pràctica catòlica, però els darrers anys, fruit de les 
migracions, hi ha arribat molta gent de l’Àfrica o de l’est d’Europa, els nous catalans, amb 
les seves creences i cultes. Aquesta complexitat enriqueix el debat i el fa més visible. 
 
Que heu après? Com ha evolucionat la vostra idea fins a la realització definitiva? 
Per mi, fer un documental sempre respon a un impuls de descoberta. El més interessant en 
el nostre ofici és saber més del poc que sabem, i saber transmetre aquest coneixement de 
manera rigorosa i còmplice amb l’espectador. En aquest documental, per primera vegada, 
hem estat celebrant l’oració del divendres amb centenars de persones en un oratori 
musulmà a Mataró, o participant en la divina litúrgia de l’Església ortodoxa, a Girona, amb 
cinquanta persones, provinents totes de l’Europa de l’Est. També hem compartit la Pasqua 
jueva i la Pasqua catòlica, el culte dominical de l’Assemblea de Germans, la meditació sufí 

Genovès: “S’ha confós la neutralitat institucional amb la invisibilitat 

social” 

Nadal 

http://blogs.ccma.cat/senseficcio.php?itemid=54905&catid=1270
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i la meditació silenciosa del budisme Zen, el bateig d’adults dels Testimonis Cristians de 
Jehovà. I hem assistit a una comissió de bioètica a l’Hospital de Sant Joan de Déu on es 
discutia com cal actuar davant d’algunes restriccions per raó de fe. I, per últim, però no 
menys important, l’impuls que la fe religiosa ha significat per a un pintor de renom 
internacional. 
Deu són els protagonistes que parlen de Déu.  Són ells els que expliquen la seva fe, la seva 
relació amb Déu, Al·là, Jahvè, Jehovà o la natura, la manera com s’organitza la comunitat i 
el diàleg entre les diferents confessions religioses. 

I com heu vist aquest diàleg? 
Crec que tots estan interessats a obrir al màxim les vies de diàleg. De fet, la diversitat 
religiosa que hi ha ara a Catalunya és la que ha impulsat la creació d’espais de comunicació 
des de les institucions. La Direcció General d’Afers Religiosos de la Generalitat de 
Catalunya i el Comissionat d’Afers Religiosos de l’Ajuntament de Barcelona i de molts altres 
ajuntaments treballen en aquest sentit. I és important potenciar aquests espais 
d’intercomunicació i diàleg perquè tothom se senti vinculat i acollit per les institucions. És 
una manera de sentir-se partícips de la societat on viuen, d’arrelar, i de ser respectats també 
en la seva dimensió religiosa. I també sorgeix la necessitat, que expressen els nostres 
protagonistes, de promoure la unitat cristiana entre els catòlics, ortodoxos i protestants. I, 
alhora, ens consta que tots els oratoris, tots els espais de culte, tots els temples i totes les 
esglésies estan oberts als fidels i a la ciutadania en general. Hi ha ganes de comunicar i 
d’intercomunicació. 

Ha estat difícil la feina? 
No. Ha estat més fàcil del que ens pensàvem, precisament gràcies a la confiança que ens 
han atorgat. Han estat generosos. Però sí que és veritat que inicialment van expressar el 
seu malestar pel tractament que fan els mitjans de comunicació del tema de la religió. Els 
uns, per absència; d’altres, perquè només se’n parla per destacar aspectes negatius. I 
també, perquè s’atorga rang de representació a persones que tenen molt poc a veure amb 
l’esperit de concòrdia que emana dels seus llibres sagrats, ja sigui la Bíblia, la Torà o 
l’Alcorà. 

http://www.gencat.cat/afersreligiosos
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Què vincula tots els personatges que heu entrevistat? 
Crec no equivocar-me si dic que fan el que diuen. Són gent molt culta. Han reflexionat sobre 
el que creuen i tenen eines per analitzar en profunditat l’entorn pròxim i llunyà. Tots parlen 
diverses llengües i la majoria té contactes internacionals per raons de feina o de creença. 
Creuen en la necessitat de fer el bé, d’ajudar els altres. Tenen una relació amb Déu viscuda 
i plena. I les diferències, de fet, són fruit de la tradició, la història i el dogma. Per exemple, 
per tots és important la figura de Jesús de Natzaret. Si bé per uns és un rabí, per d’altres 
és un profeta, i d’altres el consideren el fill de Déu.   

Penseu que el reportatge reflecteix prou bé l’intangible de la fe? Quines dificultats 
heu hagut de superar per reeixir en aquest objectiu? 
Seria un impossible intentar reflectir en un documental l’intangible de la fe. Precisament 
perquè és intangible. La fe és creure. I els que creuen en poden donar testimoni. Com 
arribar-hi és una qüestió molt personal que va molt més enllà de l’objectiu d’aquest 
documental. Les deu persones, que fan testimoni de la seva fe religiosa, només es 

representen a si 
mateixes. I a través 
d’elles podem arribar a 
conèixer alguna cosa 
més de les seves 
esglésies i de la seva 
presència en la 
societat catalana.  

 I amb els ateus? 
L’ateisme és també 
una creença. És la 
creença del No. El 
documental estava 
pensat des d’uns inicis 
per donar veu al Sí. 

Independentment de l’origen del documental, sempre m’ha semblat més ric el dubte. I 
establir un diàleg entre els creients i els espectadors que poden tenir un interès personal i 
intel·lectual per conèixer aquesta realitat molt sovint, com dèiem, invisible.  Dit d’una altra 
manera, el dubte ens ajuda a créixer, la negació ens posa un fre. 

La producció d’aquest documental sobre diversitat religiosa és una novetat. No 
haurien d’implicar-se més les televisions en la tasca informativa de la diversitat, 
tenint en compte la importància que atorguem a la convivència social? 
A Televisió de Catalunya existeix des de fa anys un espai dedicat a la diversitat 
religiosa, Signes dels temps, un excel·lent espai d’actualitat religiosa, dirigit i presentat per 
Francesc Rosaura, que ofereix entrevistes i reportatges sobre activitats de l’Església 
catòlica però també està atent a informacions de caire ecumènic i interreligiós. El que seria 
interessant és també la presència d’altres veus a les tertúlies, els telenotícies o entrevistes 
a persones que pertanyen a aquesta diversitat religiosa, però no necessàriament per parlar 
de religió, sinó per debatre sobre qualsevol altra qüestió. 

Arran d’aquesta feina que presentareu el 23 de desembre, se us ha acudit o teniu ja 
el propòsit de fer altres reportatges sobre el fet religiós? 
Ha donat la coincidència que aquest serà el meu últim documental a TV3. Vull acabar la 
tesi doctoral que tinc començada des de fa temps, “Topografia de la memòria: la gestió de 
la memòria col·lectiva a Sud-àfrica, Argentina, Espanya-Catalunya i Alemanya”. I ara és un 
bon moment per fer un parèntesi, acabar el que he començat i engegar nous projectes. I 

http://www.ccma.cat/tv3/signes-dels-temps/
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continuaré la docència com a professora de documental de creació i directora dels treballs 
de final de grau a la Facultat de Comunicació Blanquerna de la Universitat Ramon Llull. 

Aquest Nadal el viureu de manera diferent, després d’haver fet aquest viatge 
audiovisual a través de la diversitat religiosa? 
El celebrarem en família, com sempre. Els uns, amb un sentiment cristià; els altres, com 
una oportunitat de retrobament familiar. Per Nadal ens reunim catorze persones, i per Reis, 
en som cinquanta. Segur que aquest cop, la conversa girarà al voltant d’aquesta experiència 
única que he viscut: tenir el privilegi de compartir fragments de vida amb deu persones i el 
seu Déu. 

Vegeu: http://governacio.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/Entrevista-a-Dolors-Genoves 

 

 
VIDA NUEVA, publicado el 19.12.2014 

El informe del Vaticano “refleja nuestra realidad”, aseguran agradecidas desde su 
país 

LARA MARTÍNEZ (NUEVA YORK) 
| Palabras de reconocimiento, gratitud 
y esperanza. El esperado informe final 
de la visita apostólica a los Institutos 
de Vida Consagrada de las religiosas 
en los Estados Unidos, dado a 
conocer el pasado día 16 en el 
Vaticano, no escatima elogios y 
palabras de aliento. Como apuntó en 
su presentación el cardenal João Braz 
de Aviz, prefecto de la Congregación 
para los Institutos de Vida 
Consagrada y las Sociedades de Vida 

Apostólica, en la visita llevada a cabo entre 2009 y 2012 se trataba de “conocer más 
profundamente la aportación de las mujeres religiosas a la Iglesia y la sociedad, así como 
las dificultades que ponían en peligro la calidad de su Vida Religiosa…”. Y, a tenor de lo 
que ese día se escuchó en la Sala de Prensa de la Santa Sede por ambas partes, el objetivo 
parece haberse cumplido.  

Un mensaje conciliador que ha sido bien recibido también al otro lado del Atlántico. En 
representación de la Conferencia de Superioras Mayores de Mujeres Religiosas (CMSWR), 
la hermana Adela Galindo confiesa a Vida Nueva que se sienten honradas y agradecidas: 
“Este informe realmente refleja nuestra realidad y supone un reconocimiento a nuestro 
trabajo”. Asimismo, en la línea de la madre Agnes Mary Donovan, presidenta de la 
CMSWR, explica que han acogido “con satisfacción la invitación a la autorreflexión, 
autoevaluación y el diálogo. Estamos seguras de que servirá para el bien de la Iglesia y de 
la Vida Religiosa”. 

Sin embargo, la gratitud no resta la sorpresa en algunos sectores de la Iglesia, ya que el 
informe no profundiza en los temas más controvertidos inicialmente, como la preocupación 
de ciertos responsables vaticanos y obispos estadounidenses sobre la supuesta mentalidad 

Les monges americanes tornen a somriure 

http://www.vidanueva.es/wp-content/uploads/2014/12/imun18.jpg


29 
 
 

secular de algunas monjas o la inquietud ante lo que denominaron “feminismo radical” en 
algunas congregaciones. 

Cambio respecto a 2012 

Lejos quedan los temores iniciales e incluso el rechazo generado en varias congregaciones 
ante la “visita apostólica”. El mensaje es bien distinto al emitido años atrás, cuando se 
investigó a la Conferencia de Mujeres Religiosas (LCWR) en 2012. Las acusaciones de 
“socavar el magisterio de la Iglesia y promover temas incompatibles con la fe católica” 
contrastan ahora con un informe repleto de agradecimientos a las hermanas por su 
contribución a la sociedad y en la Iglesia y su abnegación en el cuidado de los pobres. 

Precisamente, la representante de la LCRW, la hermana Sharon Holland, reconoció en 
Roma que recibieron con desconfianza la investigación, sobre todo las madres más 
veteranas, que “sintieron que estaban 
juzgando su vida entera”. Al parecer, 
no eran las únicas. Horas antes de la 
publicación del informe, la 
hermana Simone Campbell, 
directora del grupo Network, entidad 
católica que aboga por la justicia 
social, declaró a The Washington 
Post que todavía se sentían heridas, 
desconcertadas, enojadas y 
traicionadas. 

Pero, según Holland, los resultados 
demuestran que el Vaticano las ha 
escuchado y comprendido. “El informe posee un tono alentador y realista… Se comprenden 
los retos, pero no es un documento agraviante ni de soluciones simplistas. Al leer el texto, 
puedo sentirme apreciada, y que confían en nosotras para seguir adelante”, señaló Holland. 

La LCRW, que engloba a cerca del 80% de las monjas estadounidenses, forma parte de 
las 341 familias religiosas femeninas que han colaborado en la visita. Más de 50.000 monjas 
participaron en el diálogo “hermana a hermana”, en las conversaciones con la visitadora y 
cumplimentando diferentes formularios para comprender su realidad diaria. “La visita fue, 
según Holland, una experiencia abrumadoramente hermosa: nos ofreció una oportunidad 
tangible de ‘sentir’ con la Iglesia, de solidaridad… Creo que, como resultado, las 
congregaciones estamos más unidas”. 

Para la presidenta de las Hermanas de San José de la Concordia, Marcia Allen, los 
máximos responsables de la investigación han cambiado y suenan diferente: “Las palabras 
que usan ahora son ‘colaborar’ y ‘diálogo’, y nos brindan herramientas para formar parte de 
la conversación”. También las Hermanas de la Misericordia han mostrado su optimismo y 
aseguran que siempre van a “responder fielmente a cualquier llamada de diálogo”. 

Asimismo, la directora de la visita apostólica en los Estados Unidos, la madre Mary Clare 
Millea, concluyó que el estudio ha proporcionado muchas oportunidades para la reflexión, 
el diálogo y la comunión entre las diversas congregaciones. 

En el nº 2.922 de Vida Nueva 

https://lcwr.org/
http://vidanueva.es/
http://www.vidanueva.es/wp-content/uploads/2014/12/imun19.jpg
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Amb motiu de l’Any de la Vida Consagrada s’intensifica la invitació a celebrar reunions 
intercomunitàries i intercongregacionals per compartir la fe i la vida en comunitats properes 
de la mateixa ciutat, barri o zona geogràfica. La Junta Directiva de l’URC, amb el suport de 
l’Assemblea General, esperona a viure algun moment al llarg d’aquest any fent xarxa amb 
altres comunitats religioses. 
S’invita també a comunicar notícies d’aquestes realitzacions a l’Horeb per poder així a 
animar-nos a treballar en aquesta línia de comunió fraterna. 
És evident que l’organització ha de ser espontània a partir dels propis grups en les zones 
pertinents. 

    

 

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. 
  

 

Nadal a l’Escola Cintra, un gran projecte intercongregacional 

Xarxes intercomunitàries i intercongregacionals 

Col·lecció URC 
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CICLO “B”. CINE Y LITURGIA. ADVIENTO Y NAVIDAD. Prof. Peio Sánchez 

 
 
 
 
 
 

NAVIDAD MEDIANOCHE. “Ha aparecido la gracia de Dios, que trae 
la salvación para todos los hombres” 
 

“El rey león” (1994) Roger Allers y Rob Minkoff 

Esta animación tiene como fondo adaptado la historia de Hamlet de 
William Shakespeare. La historia del león Simba, nacido para ser rey, 

tiene algunos paralelos con la vida de Jesús. Puede ser interesante para los más 
pequeños para comprender el nacimiento de Jesús como fiesta de toda la creación. 

Para la reflexión y el diálogo 

 El nacimiento de Simba se presenta como una gran fiesta de la vida, del reino animal, 
de la familia. Recordemos la canción de su nacimiento ¿Hasta qué punto recuerda el 
bautismo? ¿Qué representa el personaje de Rafiki, el mono? ¿Recuerda a algún 
personaje bíblico? 

 ¿Se parece la película en algo a la parábola del hijo pródigo? 

 Simba representa la esperanza de su mundo de ficción, ¿en qué medida Jesús 
representa nuestra esperanza? 

(Orientación para padres y educadores: Todos los públicos, algunas escenas impactantes 
para los más pequeños) 

DÍA DE NAVIDAD. “Hemos contemplado su gloria: gloria propia del Hijo único del 
Padre, lleno de gracia y de verdad” 

 

“Natividad” (2006) Catherine Hardwicke 

La película narra la vida de María con su esposo José en el viaje que 
tuvieron que hacer desde Nazaret hasta Belén momento en que nace 
Jesus. También aborda otros aspectos de aquel tiempo, como la 
adoración de los magos y la persecución de Herodes. Esta película 
amable nos puede ayudar a contemplar el misterio de la encarnación 
donde Cristo “se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza” (2 
Cor. 8,9) 

Para la reflexión y el diálogo 

 ¿La película presenta a María haciendo un viaje espiritual? ¿Cuáles serían las etapas 
de este viaje? 

 ¿Cómo presenta la película el nacimiento de Jesús? ¿Te parece que queda reflejada la 
virginidad de María? ¿Cómo? 

 La virginidad de María muestra una palabra cristológica: Jesús es el Hijo de Dios. ¿Qué 
nos permite contemplar el nacimiento para reconocer quién era Jesús? 

(Orientación para padres y educadores: Todos los públicos contiene algunas escenas 
breves de violencia) 

Cine i litúrgia 
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LA SAGRADA FAMILIA “Y por encima de todo esto, el amor, que es el ceñidor de la 
unidad consumada” 

 

“¡Qué bello es vivir!” (1946) Frank Capra 

Este clásico de la historia del cine nos remite a valorar la familia en 
el contexto de la fiesta de Navidad. Revisitaremos la vida de George 
Bailey, un hombre que ha vivido sacrificándose por los otros, y de su 
esposa Mary que le acompaña en un momento de importante crisis 
donde su vida se hunde. El cielo vendrá en su ayuda enviando a un 
ángel de segunda pendiente de ganarse sus alas, Clarence, al que el 
protagonista salvará del río. El ángel le ayudará e reencontrar el 
sentido de su vida y así descubrirá el reconocimiento de todos. 

Para la reflexión y el diálogo 

 Ésta es la película que más ponen las televisiones de todo el mundo por Navidad. ¿Por 
qué crees que la acción de la película se sitúa el día de Navidad? 

 Dentro de los trazos un poco exagerados del personaje de George/James Stewart. 
¿Crees que es un tonto a alguien valioso para su comunidad? 

 ¿Qué papel tiene la familia en la peripecia de George? ¿Cómo ves tu compromiso en la 
construcción de la familia en clave cristiana? 

(Orientación para padres y educadores: Todos los públicos aunque difícilmente 
comprensible para menores de 7 años) 

 
 
 

 
 

Signes dels temps tanca l’any 2014 repassant les notícies més destacades dels últims 
dotze mesos en l’àmbit de l’Església universal, espanyola i catalana. Amb la participació 

Signes dels Temps de TV3: “Resum 2014” 
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de Jordi Llisterri, director del portal d’internet CatalunyaReligió.cat, Ignasi Miranda, 
periodista de Ràdio Estel i Mireia Rourera, periodista del diari El Punt Avui.  
 

Data: 28 de desembre de 2014 
Horari d’emissió: TV3, diumenge, a les 10,00 

www.tv3.cat/signesdelstemps 

www.facebook.com/signesdelstemps 

 
 
 
 

 
 
 

Lluís Serra, marista, secretari general de l’URC i director del CEVRE  
Correu electrònic: sec.general@urc.cat | sec.urc@confer.es 
 
Mercedes Aldaz, salesiana 
Horari d’atenció al públic:  dimarts, de 10,00 – 13,00 h., i dijous de 16,30 a 19,30 h. 
Telèfon: 933 024 367 ● Correu electrònic: urc.info@gmail.com 
Inscripcions a la Jornada de Formació Permanent i altres convocatòries 
Guia (actualització i canvis): guía.urc@gmail.com 
S’ha suprimit la línia de fax 
 
 

Contacta amb nosaltres 

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

 

    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 (monogràfic) 

20 dm CEVRE: II Jornada de formadors 

22-24 dj 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 
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