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El papa Francesc: “No esclaus, sinó germans”  –   Jornada de la Pau 2015 

 

 

 

 

Barcelona, 1 de gener de 2015                                                                            ANY VIII. núm.       

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

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

2015: el regal d’un any nou 

CET - URC: una trobada de diáleg i comunió 

Pagola: “Volver a Jesús, tarea urgente en la Iglesia actual” 

Crec en la Vida Religiosa 

Signes dels Temps de TV3: “Comunitat de Taizé” 
 



2 
 
 

 

 
 

Quan sonin les dotze campanades que inauguren 
un any nou i les pantalles dels televisors mostrin 
imatges de gent bevent cava i abraçant-se 
emocionats, el temps cronològic continuarà el seu 
curs, monòton i constant. Seixanta segons, un minut. Seixanta minuts, una hora. Vint-i-
quatre hores, un dia. Mentre la minutera fa desplaçar les busques o els números digitals es 
canvien amb regularitat, les persones somien una nova oportunitat, un futur millor, veure 
els seus desitjos acomplerts, generar expectatives. Un nou any es contempla amb 
esperança i amb temor. No sabem què s’hi amaga. Una capsa de sorpreses autèntica. Tot 
el que pot anar bé pot anar malament, i viceversa. Però hi ha alguna cosa més. 

El concepte temps en grec s’expressa de dues maneres diferents: cronos i kairós. 
El cronos és el temps quantitatiu. Es mesura a través del cronòmetre. Sempre igual. 
Transcorre de manera inexorable. Sense aturar-se ni accelerar-se. Els que visquin tot l’any 
2015 disposaran en aquest període d’una mica més de 8.760 hores. Sense distincions. 
Sense privilegis. Setmana rere setmana. Mes rere mes. La pregunta clau se situa en com 

viurem aquesta oportunitat temporal. Què 
farem amb aquestes hores? 
El kairós apunta el temps oportú, com una 
empremta d’eternitat. El temps qualitatiu. 
El temps del sentit. Hi ha qui en pocs anys 
ha aconseguit omplir la seva vida de 
contingut i aconseguir la plenitud. Aquí els 
anys ja no es compten, es pesen, se’n 
detecta la densitat. El llibre de la Saviesa 
proposa un criteri de valoració des 
d’aquesta òptica: «No són la llarga vida o 
el nombre d’anys el que dóna la mesura 
d’una vellesa honorable; el seny de l’home 
val tant com els cabells blancs, i una vida 
neta és igual que una edat madura.» Kanji 

Watanabe, personatge protagonista de la pel·lícula Ikiru, dirigida magistralment pel japonès 
Akira Kurosawa el 1952, viu amb més intensitat i plenitud els seus darrers sis mesos que 
tota la seva vida anterior. Un càncer incurable el desperta del sopor del cronos per 
submergir-lo en el kairós. Ha viscut els seus molts anys en una existència grisa. Els mesos 
finals li obriran un horitzó de sentit. 

Estem massa atrapats en el ritme cronològic. Desperts o adormits, els granets de sorra de 
la clepsidra cauen un darrere l’altre i s’amunteguen sense remissió. En aquest any nou 
seran afortunats els que siguin capaços d’entreveure el temps diví a través del kairós. Donar 
sentit a la vida és endinsar-se en l’espiritualitat, descobrir els llaços fraterns que ens uneixen 
als altres, esforçar-se per construir un món millor i més just. Un temps per ser des de la 
interioritat del mateix cor. 

Allargar la vida és la nostra pretensió, però es tracta d’un objectiu cronològic. Viure-la a fons 
és una altra cosa. Es tracta de situar-nos en la dinàmica del kairós. Aquest és el gran 
desafiament. Tota la resta es redueix a entreteniment. És a dir, a deixar passar el temps i 
anar tirant. Tenim les arrels en la transcendència i amb el cronos no en tenim prou. 

Lluís Serra Llansana 

Any 2015 
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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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Cada any l'1 de gener es celebra la Jornada Mundial de la Pau. Amb motiu d'aquesta 
celebració el Sant Pare ofereix un missatge que enguany parla de treballar perquè els 
homes siguin germans i no esclaus. 

 

Els 15 tuits del Missatge del Papa Francesc per la Jornada Mundial de la Pau 2015: 

 1. Considerem tots els homes "no esclaus, sinó germans" 

 2. La fraternitat expressa també la multiplicitat i diferència que hi ha entre els germans 

 3. La fraternitat crea la xarxa de relacions fonamentals per a la construcció de la família 
humana creada per Déu 

 4. El qui escolta l'Evangeli, i respon a la crida a 
la conversió, arriba a ser en Jesús "germà i 
germana, i mare" 

 5. La diversitat d'origen i condició social no 
disminueix la dignitat de cadascú  

 6. La comunitat cristiana és el lloc de la comunió 
viscuda en l'amor entre els germans 

 7. En l'arrel de l'esclavitud es troba una 
concepció de la persona humana que admet que pugui ser tractada com un objecte 

 8. Causa de l'esclavitud: "La persona humana és tractada com un mitjà i no com un fi" 

 9. Entre les causes de l'esclavitud cal incloure també la corrupció dels qui estan disposats 
a fer qualsevol cosa per enriquir-se 

El missatge del Papa per la Jornada de la Pau 2015 en 15 tuits 
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 10. Sí, el centre de tot sistema social o econòmic, ha d'ésser la persona. 

 11. Cal un triple compromís a nivell institucional de prevenció, protecció de les víctimes i 
persecució judicial contra els responsables 

 12. Es necessiten lleis justes, centrades en la persona humana, que defensin els drets 
fonamentals. 

 13. Cal que es reconegui també el paper de la dona en la societat, treballant també en el 
pla cultural i de la comunicació 

 14. A la responsabilitat social de l'empresa cal unir la responsabilitat social del 
consumidor 

 15. La globalització de la indiferència ens demana que siguem artífex d'una globalització 
de la solidaritat 

 

 
Text complet del Missatge 

Missatge del Sant Pare Francesc per a la celebració de XLVIII Jornada Mundial de la 
Pau 

1 de gener de 2015 

No esclaus, sinó germans 

1. Al començament d'un nou any, que rebem com una gràcia i un do de Déu a la humanitat, 
desitjo adreçar a cada home i dona, així com als pobles i nacions del món, als caps d'Estat 
i de Govern, i als líders de les diferents religions, els meus millors desitjos de pau, que 

acompanyo amb les pregaries 
per la fi de les guerres, els 
conflictes i els molts de 
sofriments causats per l'home 
o per antigues i noves 
epidèmies, així com pels 
efectes devastadors dels 
desastres naturals. Prego de 
manera especial perquè, 
responent a la nostra comuna 
vocació de col·laborar amb 
Déu i amb tots els homes de 
bona voluntat en la promoció 
de la concòrdia i la pau al 
món, resistim a la temptació 
de comportar-nos d'una 
manera indigna de la nostra 
humanitat. 

En el missatge per l'1 de gener passat, vaig assenyalar que del "desig d'una vida plena... 
en forma part un anhel indeleble de fraternitat, que ens convida a la comunió amb els altres, 
en els quals trobem no enemics o contrincants sinó germans als qui acollir i estimar». [1] 

El papa Francesc: “No esclaus, sinó germans” 
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Per ser l'home un ésser relacional, destinat a realitzar-se en un context de relacions 
interpersonals inspirades per la justícia i la caritat, és essencial que per al seu 
desenvolupament se'n reconegui i respecti la dignitat, llibertat i autonomia. Per desgràcia, 
el flagell cada vegada més generalitzat de l'explotació de l'home per part de l'home danya 
seriosament la vida de comunió i la crida a estrènyer relacions interpersonals marcades pel 
respecte, la justícia i la caritat. Aquest fenomen abominable, que trepitja els drets 
fonamentals dels altres i n'aniquila la llibertat i dignitat, adquireix formes múltiples sobre les 
quals vull fer una breu reflexió, de manera que, a la llum de la Paraula de Déu, considerem 
tots els homes «no esclaus, sinó germans». 

A l'escolta del projecte de Déu sobre la humanitat 

2. El tema que he triat per aquest missatge recorda la carta de sant Pau a Filèmon, en què 
li demana que rebi Onèsim, antic esclau de Filèmon i que després es va fer cristià, mereixent 
per això, segons Pau, que sigui considerat com un germà. Així escriu l'Apòstol de les gents: 
« Qui sap si Onèsim es va separar un moment de tu perquè ara el recobris per sempre! I 
no ja com un esclau, sinó molt més que això: com un germà estimat.»(Flm 1, 15-16). Onèsim 
va esdevenir germà de Filèmon en fer-se cristià. Així, la conversió a Crist, el començament 
d'una vida de deixebles en Crist, constitueix un naixement nou (cf. 2Co 5,17; 1Pe 1,3) que 
regenera la fraternitat com a vincle fundant de la vida familiar i base de la vida social. 

En el llibre del Gènesi, llegim que Déu va crear l'home, home i dona, i els va beneir, perquè 
creixessin i es multipliquessin (cf. 1,27-28): Va fer que Adam i Eva fossin pares, els quals, 
complint la benedicció de Déu de ser fecunds i multiplicar-se, conceberen la primera 
fraternitat, la de Caín i Abel. Caín i Abel eren germans, perquè vénen del mateix ventre, i 
per tant tenen el mateix origen, naturalesa i dignitat dels seus pares, creats a imatge i 
semblança de Déu. 

Però la fraternitat expressa també la multiplicitat i diferència que hi ha entre els germans, si 
bé units pel naixement i per la mateixa naturalesa i dignitat. Com germans i germanes, totes 
les persones per naturalesa estan relacionades amb les altres, de les quals es diferencien 
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però amb les quals comparteixen el mateix origen, naturalesa i dignitat. Gràcies a això la 
fraternitat crea la xarxa de relacions fonamentals per a la construcció de la família humana 
creada per Déu. 

Per desgràcia, entre la primera creació que narra el llibre del Gènesi i el nou naixement en 
Crist, que fa dels creients germans i germanes del «primer d'una multitud germans» (Rm 
8,29), es troba la realitat negativa del pecat, que moltes vegades interromp la fraternitat 
creatural i deforma contínuament la bellesa i noblesa de l'ésser germans i germanes de la 

mateixa família humana. Caín, a més de 
no suportar el seu germà Abel, el mata 
per enveja, cometent el primer fratricidi. 
«L'assassinat d'Abel per part de Caín 
deixa constància tràgicament del rebuig 
radical de la vocació a ser germans. La 
seva història (cf. Gn 4,1-16) posa en 
evidència la dificultat de la tasca a la qual 
són cridats tots els homes, viure units, 
preocupant-se els uns dels altres». [2] 

També en la història de la família de Noè 
i els seus fills (cf. Gn 9,18-27), la maldat 
de Cam contra el seu pare és allò que 

empeny Noè a maleir el fill irreverent i beneir els altres, que sí que l'honoraven, donant lloc 
a una desigualtat entre germans nascuts del mateix ventre. 

En la història dels orígens de la família humana, el pecat de la separació de Déu, de la 
figura del pare i del germà, esdevé una expressió del rebuig de la comunió traduint-se en la 
cultura de l'esclavitud (cf. Gn 9 , 25-27), amb les conseqüències que això comporta i que 
es perpetuen de generació en generació: rebuig de l'altre, maltractament de les persones, 
violació de la dignitat i els drets fonamentals, la institucionalització de la desigualtat. D'aquí 
la necessitat de convertir-se contínuament a l'Aliança, consumada per l'oblació de Crist a la 
creu, segurs que « on abundà el pecat, sobreabundà la gràcia, ... per Jesucrist» (Rm 5,20-
21). Ell, el Fill estimat (cf. Mt 3,17), va venir a revelar l'amor del Pare per la humanitat. El 
que escolta l'Evangeli, i respon a la crida a la conversió, arriba a ser en Jesús «germà i 
germana, i mare» (Mt 12,50) i, per tant, fill adoptiu del seu Pare (cf. Ef 1, 5). 

No s'arriba a ser cristià, fill del Pare i germà en Crist, per una disposició divina autoritària, 
sense el concurs de la llibertat personal, és a dir, sense convertir-se lliurement a Crist. 
L'ésser fill de Déu respon a l'imperatiu de la conversió: « Convertiu-vos, i que cada un de 
vosaltres es faci batejar en el nom de Jesucrist per obtenir el perdó dels pecats, i així rebreu 
el do de l'Esperit Sant.» (Ac 2,38) . Tots els qui van respondre amb la fe i la vida a aquesta 
predicació de Pere van entrar a la fraternitat de la primera comunitat cristiana (cf. 1Pe 2,17; 
Ac 1,15.16; 6,3; 15,23): jueus i grecs, esclaus i homes lliures (cf. 1 Co 12,13; Ga 3,28); la 
diversitat d'origen i condició social no disminueix la dignitat de cadascú, ni exclou ningú de 
la pertinença al Poble de Déu. Per això, la comunitat cristiana és el lloc de la comunió 
viscuda en l'amor entre els germans (cf. Rm 12,10; 1Te 4,9; He 13,1; 1Pe 1,22; 2Pe 1,7) . 

Tot això demostra com la Bona Nova de Jesucrist, per la qual Déu fa « noves totes les 
coses» (Ap 21,5), [3] també és capaç de redimir les relacions entre els homes, inclosa 
aquella entre un esclau i l'amo, destacant allò que tots dos tenen en comú: la filiació 
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adoptiva i el vincle de fraternitat en Crist. El mateix Jesús digué als seus deixebles: «Ja no 
us dic servents, perquè el servent no sap què fa el seu amo. A vosaltres us he dit amics 
perquè us he fet conèixer tot allò que he sentit del meu Pare.»(Jo 15,15). 

Múltiples cares de l'esclavitud d'aleshores i d'ara 

3. Des de temps immemorials, les diferents societats humanes coneixen el fenomen de la 
submissió de l'home per part de l'home. Hi ha hagut períodes en la història humana en què 
la institució de l'esclavitud estava generalment acceptada i regulada pel dret. Aquest 
establia qui naixia lliure, i qui, en canvi, naixia esclau, i en quines condicions la persona 
nascuda lliure podia perdre la llibertat o obtenir-la de nou. En altres paraules, el mateix dret 
admetia que algunes persones podien o havien d'ésser considerades propietat d'una altra 
persona, que podia disposar lliurement d'elles; l'esclau podia ser venut i comprat, cedit i 
adquirit com una mercaderia. 

Avui, com a resultat d'un desenvolupament positiu de la consciència de la humanitat, 
l'esclavitud, crim de lesa humanitat, [4] està oficialment abolida al món. El dret de tota 
persona a no ser sotmesa a esclavitud o servitud està reconegut en el dret internacional 
com a norma inderogable. 

Tanmateix, tot i que la comunitat internacional ha adoptat diversos acords per posar fi a 
l'esclavitud en totes les seves formes i ha disposat diverses estratègies per combatre aquest 
fenomen, encara hi ha milions de persones -nens, homes i dones de totes les edats- privats 
de la seva llibertat i obligats a viure en condicions similars a l'esclavitud. 

Em refereixo a tants treballadors i treballadores, fins i tot menors, oprimits de manera formal 
o informal en tots els sectors, des del treball domèstic al de l'agricultura, de la indústria 
manufacturera a la mineria, tant als països on la legislació laboral no compleix amb les 
mínimes normes i estàndards internacionals, com, encara que de manera il·legal, en aquells 
on la legislació protegeix els treballadors. 
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Penso també en les condicions de vida de molts emigrants que, fan un viatge dramàtic, 
pateixen la fam, es veuen privats de la llibertat i desposseïts dels seus béns, o dels qui 
s'abusa físicament i sexual. En aquells que, un cop arribats a la destinació després d'un 
viatge duríssim i amb por i inseguretat, són detinguts en condicions de vegades inhumanes. 
Penso en aquells que es veuen obligats a la clandestinitat per diferents motius socials, 
polítics i econòmics, i en aquells que, per tal de romandre dins de la llei, accepten viure i 
treballar en condicions inadmissibles, sobretot quan les legislacions nacionals creen o 
permeten una dependència estructural del treballador emigrat respecte a l'ocupador, com 
per exemple quan es condiciona la legalitat de l'estada al contracte de treball... Sí, penso 
en el «treball esclau». 

Penso en les persones obligades a exercir la prostitució, entre les quals hi ha molts menors, 
i en els esclaus i esclaves sexuals; en les dones obligades a casar-se, en aquelles que són 

venudes amb vistes al matrimoni 
o a les lliurades en successió a 
un familiar després de la mort del 
marit, sense tenir el dret de 
donar o no el seu consentiment. 

No puc deixar de pensar en els 
nens i adults que són víctimes 
del tràfic i comercialització per a 
l'extracció d'òrgans, per a ser 
reclutats com a soldats, per a la 
mendicitat, per a activitats 
il·legals com la producció o 

venda de drogues, o per formes encobertes d'adopció internacional. 

Penso finalment en tots els segrestats i tancats en captivitat per grups terroristes, posats al 
seu servei com a combatents o, sobretot les nenes i dones, com a esclaves sexuals. Molts 
d'ells desapareixen, altres són venuts diverses vegades, torturats, mutilats o assassinats. 

Algunes causes profundes de l'esclavitud 

4. Avui com ahir, en l'arrel de l'esclavitud es troba una concepció de la persona humana 
que admet que pugui ser tractada com un objecte. Quan el pecat corromp el cor humà, i 
l'allunya del seu Creador i dels seus semblants, aquests ja no es veuen com a éssers de la 
mateixa dignitat, com a germans i germanes en la humanitat, sinó com a objectes. La 
persona humana, creada a imatge i semblança de Déu, queda privada de la llibertat, 
mercantilitzada, reduïda a propietat d'un altre, amb la força, l'engany o la constricció física 
o psicològica; és tractada com un mitjà i no com un fi. 

Al costat d'aquesta causa ontològica -rebuig de la humanitat de l'altre- hi ha altres que 
ajuden a explicar les formes contemporànies de l'esclavitud. Em refereixo en primer lloc a 
la pobresa, el subdesenvolupament i l'exclusió, especialment quan es combinen amb la 
manca d'accés a l'educació o amb una realitat caracteritzada per les escasses, per no dir 
inexistents, oportunitats de treball. Sovint, les víctimes del tràfic i de l'esclavitud són 
persones que han cercat una manera de sortir d'un estat de pobresa extrema, creient sovint 
en promeses falses de treball, per caure després en mans de xarxes criminals que trafiquen 
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amb els éssers humans. Aquestes xarxes utilitzen hàbilment les modernes tecnologies 
informàtiques per engalipar joves i nens arreu del món. 

Entre les causes de l'esclavitud cal incloure també la corrupció dels qui estan disposats a 
fer qualsevol cosa per enriquir-se. En efecte, l'esclavitud i el tràfic de persones humanes 
requereixen una complicitat que molt sovint passa a través de la corrupció dels 
intermediaris, d'alguns membres de les forces de l'ordre o d'altres agents estatals, o de 
diferents institucions, civils i militars. «Això succeeix quan al centre d'un sistema econòmic 
és el déu diners i no l'home, la persona humana. Sí, al centre de tot sistema social o 
econòmic, ha d'ésser la persona, imatge de Déu, creada perquè fos el dominador de 

l'univers. Quan la persona és 
desplaçada i ve el déu diners 
succeeix aquesta pertorbació 
de valors». [5] 

Altres causes de l'esclavitud 
són els conflictes armats, la 
violència, el crim i el terrorisme. 
Moltes persones són 
segrestades per ser venudes o 
reclutades com a combatents o 
explotades sexualment, mentre 
que d'altres es veuen obligades 

a emigrar, deixant tot el que posseeixen: terra, llar, propietats, i fins i tot la família. Aquestes 
últimes es veuen empeses a cercar una alternativa a aquestes terribles condicions i tot a 
costa de la seva pròpia dignitat i supervivència, amb el risc d'entrar d'aquesta manera en 
aquest cercle viciós que les converteix en víctimes de la misèria, la corrupció i les seves 
conseqüències pernicioses. 

Compromís comú per derrotar l'esclavitud 

5. Sovint, quan observem el fenomen del tràfic de persones, del tràfic il·legal dels emigrants 
i d'altres formes conegudes i desconegudes de l'esclavitud, tenim la impressió que tot això 
té lloc sota la indiferència general. 

Encara que per desgràcia això és cert en gran part, voldria esmentar el gran treball silenciós 
que moltes congregacions religioses, especialment femenines, fan des de fa molts anys a 
favor de les víctimes. Aquests instituts treballen en contextos difícils, de vegades dominats 
per la violència, tractant de trencar les cadenes invisibles que tenen lligades les víctimes 
als seus traficants i explotadors; les baules de les quals estan fetes de subtils mecanismes 
psicològics, que converteixen les víctimes en dependents dels seus botxins, mitjançant el 
xantatge i l'amenaça, a ells i als seus éssers estimats, però també a través de mitjans 
materials, com la confiscació de documents de identitat i la violència física. L'activitat de les 
congregacions religioses s'estructura principalment al voltant de tres accions: l'assistència 
a les víctimes, la seva rehabilitació sota l'aspecte psicològic i formatiu, i la seva reinserció 
en la societat de destinació o d'origen. 

Aquest immens treball, que requereix coratge, paciència i perseverança, mereix l'estima de 
tota l'Església i de la societat. Però, naturalment, per si sol no és suficient per posar fi al 
flagell de l'explotació de la persona humana. Es requereix també un triple compromís a 
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nivell institucional de prevenció, protecció de les víctimes i persecució judicial contra els 
responsables. A més, com les organitzacions criminals utilitzen xarxes globals per 
aconseguir els seus objectius, l'acció per derrotar a aquest fenomen requereix un esforç 
conjunt i també global per part dels diferents agents que conformen la societat. 

Cal que els Estats vigilin perquè la legislació nacional en matèria de migració, treball, 
adopcions, deslocalització d'empreses i comercialització dels productes elaborats 
mitjançant l'explotació del treball, respecti la dignitat de la persona. Calen lleis justes, 
centrades en la persona humana, que defensin els drets fonamentals i els restableixin quan 
són trepitjats, rehabilitant la víctima i garantint-ne la integritat, així com mecanismes de 
seguretat eficaços per controlar l'aplicació correcta d'aquestes normes, que no deixin espai 
a la corrupció i la impunitat. Cal que es reconegui també el paper de la dona en la societat, 
treballant també en el pla cultural i de la comunicació per obtenir els resultats desitjats. 

Les organitzacions intergovernamentals, d'acord amb el principi de subsidiarietat, son 
cridades a implementar iniciatives coordinades per lluitar contra les xarxes transnacionals 
del crim organitzat que gestionen el tràfic de persones i el tràfic il·legal d'emigrants. Cal una 
cooperació en diferents nivells, que inclogui les institucions nacionals i internacionals, així 
com les organitzacions de la societat civil i del món empresarial. 

Les empreses, [6] en efecte, tenen el deure de garantir als seus empleats condicions de 
treball dignes i salaris adequats, però també han de vigilar perquè no es produeixin en les 
cadenes de distribució formes de servitud o tracta de persones. A la responsabilitat social 
de l'empresa cal unir la responsabilitat social del consumidor. Perquè cada persona ha de 
ser conscient que «comprar és sempre un acte moral, a més d'econòmic». [7] 

Les organitzacions de la societat civil, per la seva banda, tenen la tasca de sensibilitzar i 
estimular les consciències sobre les mesures necessàries per combatre i eradicar la cultura 
de l'esclavitud. 

Als darrers anys, la Santa Seu, acollint el crit de dolor de les víctimes del tràfic de persones 
i la veu de les congregacions religioses que les acompanyen cap al seu alliberament, ha 
multiplicat les crides a la comunitat internacional perquè els diversos actors uneixin els 
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esforços i cooperin per posar fi a aquesta plaga. [8] A més, s'han organitzat algunes 
trobades per tal de donar visibilitat al fenomen del tràfic de persones i facilitar la 
col·laboració entre els diferents agents, inclosos experts del món acadèmic i de les 
organitzacions internacionals, organismes policials dels diferents països d'origen, trànsit i 
destí dels emigrants, així com representants de grups eclesials que treballen per a les 
víctimes. Espero que aquests esforços continuïn i es redoblin en els propers anys. 

Globalitzar la fraternitat, no l'esclavitud ni la indiferència 

6. En la seva tasca d'«anunci de la veritat de l'amor de Crist a la societat», [9] l'Església 
s'esforça constantment en les accions de caràcter caritatiu partint de la veritat sobre l'home. 
Té la missió de mostrar a tots el camí de la conversió, que porti a canviar la manera de 

veure el proïsme, a reconèixer en l'altre, 
sigui qui sigui, a un germà i a una germana 
a la humanitat; reconèixer la seva dignitat 
intrínseca en la veritat i llibertat, com ens ho 
mostra la història de Josefina Bakhita, la 
santa provinent de la regió de Darfur, al 
Sudan, segrestada quan tenia nou anys per 
traficants d'esclaus i venuda a amos 
ferotges. A través de successos dolorosos 
va arribar a ser «filla lliure de Déu», 
mitjançant la fe viscuda en la consagració 
religiosa i en el servei als altres, 
especialment als petits i febles. Aquesta 
santa, que va viure entre els segles XIX i XX, 

és avui un testimoni exemplar d'esperança [10] per a les nombroses víctimes de l'esclavitud 
i un suport en els esforços de tots aquells que es dediquen a lluitar contra aquesta «nafra 
en el cos de la humanitat contemporània, una ferida en la carn de Crist ». [11] 

En aquesta perspectiva, desitjo convidar a cada un, segons el seu lloc i responsabilitats, a 
realitzar gestos de fraternitat amb aquells que es troben en un estat de submissió. 
Demanem-nos, tant comunitàriament com personal, com ens sentim interpel·lats quan 
trobem o tractem en la vida quotidiana amb víctimes del tràfic de persones, o quan hem de 
triar productes que amb probabilitat podrien haver estat realitzats mitjançant l'explotació 
d'altres persones. Alguns fan els ulls grossos, ja sigui per indiferència, o perquè es 
desentenen de les preocupacions diàries, o per raons econòmiques. Altres, però, opten per 
fer alguna cosa positiva, participant en associacions civils o fent petits gestos quotidians -
que són tan valuosos-, com dir una paraula, una salutació, un "bon dia" o un somriure, que 
no ens costen res, però que poden donar esperança, obrir camins, canviar la vida d'una 
persona que viu a la invisibilitat, i fins i tot canviar les nostres vides en relació amb aquesta 
realitat. 

Hem de reconèixer que som davant d'un fenomen mundial que sobrepassa les 
competències d'una sola comunitat o nació. Per derrotar-ho, cal una mobilització d'una 
dimensió comparable a la del mateix fenomen. Per aquesta raó, faig una crida urgent a tots 
els homes i dones de bona voluntat, i a tots els qui, de lluny o de prop, fins i tot en els nivells 
més alts de les institucions, són testimonis del flagell de l'esclavitud contemporània, perquè 
no siguin còmplices d'aquest mal, perquè no apartin els ulls del sofriment dels germans i 
germanes en humanitat, privats de llibertat i dignitat, sinó que tinguin el valor de tocar la 
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carn sofrent de Crist, [12] que es fa visible a través dels nombrosos rostres dels qui ell 
mateix anomena « els germans meus més petits» (Mt 25,40-45). 

Sabem que Déu ens demanarà a cada un de nosaltres: Què has fet amb el teu germà? (cf. 
Gn 4,9-10). La globalització de la indiferència, que ara afecta la vida de tants germans i 

germanes, ens demana que siguem 
artífexs d'una globalització de la 
solidaritat i de la fraternitat, que els 
doni esperança i els faci reprendre 
amb ànim el camí, a través dels 
problemes del nostre temps i les 
noves perspectives que comporta, i 
que Déu posa a les nostres mans. 

Vaticà, 8 desembre 2014 

FRANCESC 

 
[1] N. 1. 

[2] Missatge per a la Jornada Mundial de la 
Pau 2014, 2. 

[3] Cf. Exhort. ap. Evangelii gaudium, 11. 

[4] Cf. Discurs a l'Associació internacional de 
Dret penal, 23 octubre 2014: L'Osservatore 
Romano, Ed. Llengua espanyola, 31 octubre 
2014, pàg. 8. 

[5] Discurs als participants en la trobada 
mundial dels moviments populars, 28 octubre 
2014: L'Osservatore Romano, Ed. Llengua 
espanyola, 31 octubre 2014, pàg. 3. 

[6] Cf. Pontifici Consell per a la Justícia i la 
Pau, La vocazione del leader d'impresa. Una riflessione, Milano i Roma, 2013. 

[7] Benet XVI, Cart. enc. Caritas in veritate, 66. 

[8] Cf. Missatge al Sr. Guy Ryder, director general de l'Organització internacional del treball, amb motiu de la 
Sessió 103 de la Conferència de l'OIT, 22 maig 2014: L'Osservatore Romano, Ed. Lleng. espanyola 6 juny 
2014, pàg. 3. 

[9] Benet XVI, Carta. enc. Caritas in veritate, 5. 

[10] «A través del coneixement d'aquesta esperança va ser "redimida", ja no se sentia esclava, sinó filla lliure 
de Déu. Va entendre allò que Pau volia dir quan va recordar als Efesis que abans eren al món sense 
esperança i sense Déu »(Benet XVI, Carta. Enc. Spe salvi, 3). 

[11] Discurs als participants en la II Conferència internacional sobre el Tràfic de persones: Church and Law 
Enforcement in partnership, 10 abril 2014: L'Osservatore Romano, Ed. Lleng. espanyola 11 abril 2014, pàg. 
9; cf. Exhort. ap. Evangelii gaudium, 270. 

[12] Cf. Exhort. ap. Evangelii gaudium, 24; 270. 

 

Vegeu: http://opusdei.cat/ca-es/article/el-missatge-del-papa-francesc-per-la-jornada-de-la-
pau-en-10-tuits/ 

 

http://opusdei.cat/ca-es/article/missatge-del-papa-francesc-per-a-la-xlvii-jornada-mundial-de-la-pau-2014/
http://opusdei.cat/ca-es/article/missatge-del-papa-francesc-per-a-la-xlvii-jornada-mundial-de-la-pau-2014/
http://opusdei.cat/ca-es/article/exhortacio-apostolica-evangelii-gaudium/
http://opusdei.cat/ca-es/article/caritas-in-veritate-nova-enciclica-de-benet-xvi/
http://opusdei.cat/ca-es/article/caritas-in-veritate-nova-enciclica-de-benet-xvi/
http://opusdei.cat/ca-es/article/caritas-in-veritate-nova-enciclica-de-benet-xvi/
http://opusdei.cat/ca-es/article/spe-salvi-salvats-en-esperanca/
http://opusdei.cat/ca-es/article/exhortacio-apostolica-evangelii-gaudium/
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Jornada de Formació Permanent 
Unió de Religiosos de Catalunya ● Centre de Vida Religiosa i Espiritualitat 

Plaça d’Urquinaona, 11, 2n 2a (08010 Barcelona)  Tel. 93 302 43 67 sec.general@urc.cat - urc.info@gmail.com   
 

  
 

La Unió de Religiosos de Catalunya us anuncia la propera jornada de formació 

permanent de l’URC-CEVRE. Atès que creiem que la conferència pot ser del vostre 
interès, ens plau fer-vos arribar aquesta informació. 

 

“Volver a Jesús, 
tarea urgente en la 

Iglesia actual”  
 

a càrrec de   

José Antonio Pagola 
 

El Camino abierto por Jesús. Rasgos principales del Camino abierto por Jesús para 
reafirmarnos en una espiritualidad de seguimiento radical a su persona y estilo de vivir.  
Volver a Jesús, el Cristo. Escuchar la llamada a convertirnos a Jesús para enraizar nuestras 
comunidades con más verdad y más fidelidad en Él, sugiriendo una propuesta concreta: los 
Grupos de Jesús. 
 
José Antonio Pagola és un sacerdot basc que va néixer el 1937. Llicenciat en Teologia per la Universitat 
Gregoriana de Roma (1962), llicenciat en Sagrada Escriptura per l’Institut Bíblic de Roma (1965), diplomat 
en Ciències Bíbliques per l’École Biblique de Jerusalem (1966). Professor al Seminari de Sant Sebastià i a 
la Facultat de Teologia del Nord d’Espanya (seu de Vitòria). Ha desenvolupat la responsabilitat de ser rector 
del Seminari diocesà de Sant Sebastià i, sobretot, la de ser vicari general de la diòcesi de Sant Sebastià 

En la biblioteca nacional té 133 registres bibliogràfics. Volem ara remarcar només la seva obra clau: “Jesús. 
Aproximación histórica, PPC, 2007”. A més d’obres referents cadascuna a cada evangelista, les seves 
dues darreres obres són “Grupos de Jesús” 2014, i “Volver a Jesús: hacia la renovación de parroquias y 
comunidades” 2014).  

 
 

  

Data: 7 de febrer de 2015, dissabte.  
Hora: 9.45-13.30 i de 15.30 a 17.30 
Lloc: Salesianes - Col·legi Santa Dorotea (Passeig Sant Joan Bosco, 24 - Barcelona).  
Pas 1 - Inscripcions: UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA.  

                           Correu electrònic:  urc.info@gmail.com 
Pas 2 - Pagament 20 €: Ingrés o transferència bancària al número de compte de “la Caixa” 

IBAN: ES 37 2100 3040 0622 0034 0826 

Indiqueu el nom i el cognom de la persona que s’hi inscriu i al costat les lletres JAP 

 

Pagola: “Volver a Jesús, tarea urgente en la Iglesia actual” 

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
http://es.wikipedia.org/wiki/1937
http://es.wikipedia.org/wiki/Teolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Vitoria
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Crec en la bellesa de la nostra Vida Consagrada, perquè sorgeix i es renova contínuament 
de la Font de l'Esperit, perquè ha sorgit del Cor del Pare que ens ha cridat a seguir el seu 
Fill Jesucrist, per construir el seu Regne, per apassionar-nos per la seva mateixa passió: 
“que tots els homes i dones se salvin, i arribin al coneixement de la Veritat”. 
 
Crec en la seva bellesa perquè fa que persones com nosaltres, visquem amb “Llum als ulls, 
Paraula als llavis i Foc en el cor”, és a dir, perquè la gràcia de la nostra bella vocació ens 
dóna una nova mirada, una nova paraula, una nova passió. 
 
Crec en la seva bellesa perquè qui com ella sap “tenir compassió”, mirar amb passió i 
delicadesa la realitat, que escolta amb respecte a cada persona, s'interessa sincerament 
pel bé de cadascuna, sap estar allà, on pocs arriben, perquè cuida de la vida amb tendresa, 
amb entrega, amb perseverança, encara que això suposi l'entrega de la pròpia vida, fins a 
la mateixa mort. 
 
Crec en la seva bellesa perquè he vist tants rostres de religioses i religiosos desgastats pels 
anys, per la malaltia, però plens de llum i de felicitat, rostres convençuts que aquí no l'han 
vist tot, perquè “l'ull no pot veure, l'oïda no pot escoltar, la ment no pot pensar” el que ens 
prepara el seu Amor. Rostres crucificats, molt semblants al de Jesús, perquè han recorregut 

amb fortalesa “la prova” amb 
els ulls fixos en Ell, “l'Autor i 
consumador” de la seva Fe. I 
diuen que ens anem semblant 
al que contemplem. 
 
Crec en la seva bellesa, en la 
bellesa d'una dona i d'un 
home enamorats de Déu, i per 
tant, enamorats de la 
humanitat, de la creació; 
bellesa inigualable, que es 
gesta en el silenci orant, fidel, 

perseverant, en aquesta capacitat de cuidar l'amor, el cor, perquè el foc no s'apagui i l'amor 
es mantingui viu i fecund.  
Crec en aquesta bellesa de la Vida Consagrada, que no és de passarel·la, sinó que va a 
peu de carrer, quotidiana, oculta, petita, molts cops embolicada en modèstia, pols, fang, pell 
ajada, peus partits…  
 
Crec en la bellesa de l'alegria de qui viu lliure i donant-se, de qui té per consigna servir a 
l'estil de Jesús, rentant els peus de cada persona, i que conjuga tan bé el fet d'estar ja sigui 
en una càtedra així com servint la taula de la seva comunitat, que pot submergir-se en les 
grans teologies i al mateix temps entendre allò petit i quotidià com a lloc teològic.  
 
Crec en la bellesa del viure en comunió, d'una Vida Religiosa tan humana que s'exercita 
contínuament en el perdó, en la tolerància, en el sortir de si, perquè porta “aquest Tresor 
en vasos d'argila”. Crec en la bellesa d'aquesta família que té la consanguinitat de l'Esperit, 
i que per això, la casa on mora és tota de foc, és de caritat, és d'humanitat.  

Crec en la Vida Religiosa 
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Crec en la bellesa de la Vida Consagrada, no en aquella tancada en si mateixa i allunyada, 
sinó aquesta bellesa que està atenta al món, al cosmos, a cada persona humana, per estar 
evangèlicament, oportunament, acompanyant els seus goigs i les seves penes, les seves 
nits i els seus dies, les seves lluites i èxits, i fins canviant i movent-se dels seus llocs per 
encarnar l'amor solidari. 
 
Crec, en la bellesa d'homes i dones que estan com a sentinelles, alertant a la nit la 
desesperança, i avançant l'alba amb la seva confiança inamovible en l'amor de Déu, amb 
el seu optimisme evangèlic, amb la seva certesa que Déu camina al nostre costat i que 
continua assumint i prenent pel seu compte la sort dels pobres i de tots els que en Ell han 
posat la seva confiança. 

 
Crec en la bellesa de la Vida Religiosa que camina com a deixebla i missionera, que no 
dóna pas sense escolta atenta a la Paraula, que es desinstal·la de les seves seguretats, 
que està disposada a canviar, en el moment que l'Esperit l'hi inspira, els seus “com” i els 
seus “on”, amb fidelitat creativa, recreant la seva missió i el seu carisma, portada pel buf de 
l'Esperit. 
 
Crec en la bellesa de la Vida Religiosa capaç de fer feliços a tantes i tants joves que han 
trobat en ella casa seva, el seu espai ecològic, on es respira evangeli, mística i profecia, 
Déu i humanitat. 
 
Crec en la seva bellesa perquè s'assembla a Betània quan recrea la trobada, l'amistat, les 
llàgrimes de Jesús, l'escolta de María, l'hospitalitat de Marta, el perfum de l'amor donat fins 
a trencar-se. 
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ENTITATS SOCIALS D’ESGLÉSIA 

Quaderns “Abaixar-se” nº 11  

 

“NO VA RETENIR ÀVIDAMENT LA SEVA CONDICIÓ” (Flp 2, 5-7) 

Tingueu els mateixos sentiments que tingué Jesucrist: Ell, que era de condició divina, no 
volgué retenir àvidament la seva condició divina, sinó que es va fer no res: prengué la 
condició d'esclau i es féu semblant als homes. 
LLUC 2, 1-20 

Per aquells dies sortí un edicte de Cèsar August ordenant que es fes el cens de tot l'imperi. 
Aquest cens va ser anterior al que es féu quan Quirini era governador de Síria. Tothom 

anava a inscriure's a la 
seva població d'origen. 
També Josep va pujar de 
Galilea, del poble de 
Natzaret, a Judea, al poble 
de David, que es diu 
Betlem, perquè era de la 
família i descendència de 
David. Josep havia 
d'inscriure's juntament amb 
Maria, la seva esposa. 
Maria esperava un fill. 

Mentre eren allà, se li van 
complir els dies i va néixer 
el seu fill primogènit: ella el 
va faixar amb bolquers i el 
posà en una menjadora, 
perquè no havien trobat 
cap lloc on hostatjar-se. 

A la mateixa contrada hi havia uns pastors que vivien al ras i de nit es rellevaven per guardar 
el seu ramat. Un àngel del Senyor se'ls va aparèixer i la glòria del Senyor els envoltà de 
llum. Ells es van espantar molt. Però l'àngel els digué: “No tingueu por. Us anuncio una 
bona nova que portarà a tot el poble una gran alegria: avui, a la ciutat de David, us ha nascut 
un salvador, que és el Messies, el Senyor. Això us servirà de senyal: trobareu un infant 
faixat amb bolquers i posat en una menjadora”. I de sobte s'uní a l'àngel un estol dels 
exèrcits celestials que lloava Déu cantant: “Glòria a Déu a dalt del cel, i a la terra pau als 
homes que ell estima”.  

Quan els àngels els deixaren i se'n tornaren cap al cel, els pastors deien entre ells: “Arribem-
nos a Betlem a veure això que ha passat i que el Senyor ens ha fet saber”. Hi anaren, doncs, 
de pressa i trobaren Maria i Josep, amb el nen posat a la menjadora. En veure-ho, van 
contar el que els havien anunciat d'aquell infant. Tothom qui ho sentia quedava meravellat 
del que deien els pastors. Maria guardava tot això en el seu cor i ho meditava. Després els 
pastors se'n tornaren, glorificant Déu i lloant-lo pel que havien vist i sentit: tot ho van trobar 
tal com els ho havien anunciat. 

No va retenir àvidament la seva condició 
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Reflexió 

Insinuàvem en el fulletó anterior que –juntament amb unes disposicions interiors - hi ha un 
“des d’on” exterior que condiciona la nostra manera i els nostres criteris que emprem per 
analitzar i transformar la realitat. El lloc condiciona la mirada. Es prou sabut, però convé no 
oblidar-ho. Potser aquets dies que celebrem el misteri de l’Encarnació, del Déu amb 
nosaltres, es presten més a recordar-ho. Tal i com apareix en els textos que hem escollit, 
el misteri de l’Encarnació és un misteri d’abaixament, de descens, de sortida per anar en 
contra direcció del que als humans ens agrada anar: cap a baix. El que celebrem atònits és 
la gosadia d’un Déu que surt i ve a nosaltres a fi que nosaltres podem anar vers Ell. Aquesta 
gosadia encara resulta més descarada quan constatem que aquesta vinguda aterra i es 
concreta en un pessebre, a les afores d’un poblet desconegut, on quasi be mai no passa 
res d’important, i ignorat i fins i tot menystingut per part d’aquells que es creuen portar les 
regnes del món. Allà, precisament allà, el Misteri pren cos.  

Ben mirat té la seva lògica, tot i que és una lògica diametralment oposada a la que fem 
servir els humans habitualment. Si el Misteri només pren cos “a les altes esferes” només 
les altes esferes se n’assabentarien. Per tal que tothom pugui assabentar-se – aquesta és 
la pretensió de Déu – cal baixar fins baix de tot, i cal fer-se amb els qui habitualment viuen 
baix de tot. I en tot cas, des d’allà anar pujant. Això és el que en el seu moment la teologia 
de l’alliberament anomenava “opció preferencial pels pobres”. Si ni per a Déu els pobres 
són preferencials, ¿per a qui ho seran?, ¿qui els farà arribar bones noticies de llibertat 
possible i alliberament a treballar? 
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Així, doncs, a l’hora d’analitzar la nostra realitat social a fi d’anar-la transformant, aquest 
davallar, anar a baix, del Misteri, sembla un criteri important, un posicionament previ 
necessari. Però ens podríem preguntar: ¿què es veu des de baix que no es veu des de 
dalt?. O altrament dit, ¿què veiem nosaltres quan baixem i ens apropem als pobres que no 
veiem quan defugim aquesta proximitat?. Cadascú pot trobar moltes respostes i diferents 
matisos a aquesta pregunta. Jo m’atreviria a dir el següent:  

- possiblement a molts ens ha passat alguna vegada que quan ens hem trobat propers 
als pobres ens hem vist immersos en un món on d’una manera força espontània es 
comparteix el poc que hi ha. En situacions on hi ha més a perdre aquesta tendència 
a compartir no brolla tan ni amb tanta espontaneïtat. Així, l’aproximació a la precarietat 
ens mena a viure un criteri del qual sovint parlem: la solidaritat 

- allà on es viu la pobresa i la precarietat hom té la impressió que tot és viscut de 
manera més immediata, mes directe, més “a flor de pell”: les festes són més 
celebrades, la comunicació més directe i les paraules més clares. I això ens ajuda a 
veure el que no veiem en els nostres àmbits més aposentats on fàcilment tendim a 
aigualir les coses, i amb matisar-les amb subtileses ben raonades. Compartir el que 
es viu a flor de pell, alhora, 
genera una amistat que és 
més fonda que la generada 
quan es comparteixen només 
trivialitats, o feina o projectes 
bonics però teòrics.  

- apropant-se als pobres pot 
passar que no només el 
patiment es fa més palès sinó 
que també les petites o gran 
alegries de la vida: les festes, 
les celebracions, els petits 
combats guanyats, les 
estones compartides... Diríem que l’esperança es veu i es viu més que no pas allà on 
tot ja sembla aconseguit, on no falta res de fonamental i on, alhora, ens trobem sovint 
sense fites, sense camí i sense destí.  

- quan rebrem la gràcia d’apropar-nos als pobres sovint se’ns obre també la llum per 
percebre i distingir allò que a la vida és essencial i fonamental i allò que és superflu 
i accessori. D’aquesta manera els pobres ens ajuden a detectar aquelles coses que 
gairebé tenim per indispensables i que no ho son i també aquelles coses que sí son 
indispensables i que en tenir-les nosaltres tan assegurades ni tan sols som capaços 
ja d’agrair-les  

- la aproximació als pobres ens pot ajudar a veure – cosa que no sol passar de lluny 
estan– que en el fons som un privilegiats. Que se’ns han donat una sèrie 
d’oportunitats (familiars, culturals, educatives, socials...) que molts nio han tingut. I 
aquest descobriment pot ser també una gràcia: ens podem sentir cridats a entregar el 
que hem rebut i no simplement conservar-ho àvidament pel propi gaudi.  

Ben segur trobaríem moltes més respostes a la pregunta que ens hem fet. Ho deixo a 
consideració del lector que fàcilment pot trobar-les en fer una relectura de la pròpia història 
i de la pròpia aproximació a la realitat dels pobres. Sigui com sigui, crec que continua 
dempeus que la proximitat a la realitat de la pobresa pot aportar un plus de saviesa i 
d’humanitat a la nostra anàlisi i reflexió social que vol ser transformadora. Aquest plus 
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queda configurat per criteris com la recerca d’una solidaritat que brolla de l’amistat, el 
sosteniment d’una esperança contra tota esperança, el discerniment d’allò que a la vida es 
essencial i d’allò que és accessori o relatiu i la consciència de que la nostra vida – i tot el 
que fem – es per servir a la Vida de Déu que s’ha abaixat per compartir la nostra. 

També per a nosaltres, poder entendre i reflexionar el que està passant al nostre món, a fi 
d’incidir-hi per millorar-ho, passa per aquesta disposició a l’abaixament. Al meu parer  
aquesta disposició viu de tres actituds internament volgudes i mantingudes:  

a) La primera, en formulació de Sant Ignasi de Loyola: “sortir del propi amor, voler i 
interès”. Apropar-se als pobres per a nosaltres no deixa de ser un viatge de descens 
i, en aquest sentit, un “deixar o sortir” de terres més conegudes, familiars i segures. 
Quan el que es deixa és el propi amor, voler o interès, es genera un espai on l’amor, 
el voler i l’interès del pobre troba espai real i acollidor al nostre cor. Aleshores es pot 
començar un bon camí d’anàlisi i transformació. 

b) La segona actitud interna a conrear és la humilitat. Diu Sant Pau que Jesús ens 
enriqueix amb la seva pobresa; no amb la seva riquesa!. També la pobresa dels 
pobres pot enriquir la nostra vida, la nostra manera de ser-hi, les nostres opcions vitals, 
els nostres raonaments... Simplement cal tenir la humilitat per deixar-se enriquir. 

c) Per últim, deixar-se encisar. Cap projecte, cap criteri, cap raonament, cap treball 
sura si no ens encisa, si no ens atrapa el cor. Els criteris d’anàlisi de la nostra realitat 
no poden ser purament “cerebrals”; tampoc solament “ideològics”. Necessiten del plus 
de l’apassionament, del “vibrar per dintre”. Sens dubte l’abaixament al món dels 
pobres ens hi pot ajudar. 

 
QÚESTIONS PER A LA REFLEXIÓ PERSONAL i/o EN GRUP 

1. Fent un repàs al que ha estat la relació amb els pobres a la teva vida, ¿quines coses 
(criteris, valors, conviccions...) has vist i/o descobert de les que abans no eres conscient? 

2. ¿Com i quan has tingut l’experiència d’haver de sortir del teu propi amor, voler i interès 
per tal que l’amor, voler i interès dels pobres entrés a casa teva?. ¿Com i quan has tingut 
l’experiència de la humilitat i la de l’apassionament en la teva relació amb els pobres? 

 

 

Cristianisme i Justícia i entre 
Paréntesis presenten la seva 
reflexió de final d’any, amb les 
inquietuds i esperances que ens 
deixa l’any 2014 

 
NOTA DE PREMSA - 19 de 
desembre de 2014 

Seguint les quatre estacions de 
l’any, la declaració aborda qüestions 
eclesials, econòmiques, polítiques i 
internacionals. Com a senyals 
d’alerta, el text recorda que la crisi 
ha colpejat les rendes més baixes i 
adverteix de l’amenaça que suposa 

“No podran aturar la primavera” 
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la desigualtat per a la cohesió social. També  constata alguns símptomes de l’esgotament 
del model polític construït en la transició democràtica, i denuncia l’oblit d’Àfrica que 
novament es posa de manifest arran de l’epidèmia 
d’ebola, així com la incapacitat d’Occident d’afrontar la 
crisi oberta per l’Estat Islàmic. En canvi, es veuen signes 
d’esperança en l’etapa de renovació oberta pel papa 
Francesc a l’Església, la irrupció d’iniciatives d’economia 
social i cooperativisme o les propostes de regeneració 
política provinents de la societat civil. Davant tot això, els autors del document, citant el 
papa Francesc, apel·len a la dignitat de la persona humana i el bé comú, per sobre dels qui 
no volen renunciar als seus privilegis.  
 
Primavera eclesial: el Sínode dels Bisbes visibilitza una nova etapa 
Pel que fa a l’Església, el 2014 ha servit per confirmar que l’elecció del Papa Francesc ha 
suposat “la irrupció d’un nou estil, d’un impuls renovat i d’uns subratllats diferents”. 

Ho ha fet visible el 
Sínode dels Bisbes, 
celebrat el mes 
d’octubre, que “ha 
subratllat la 
importància de la 

misericòrdia 
enfront del rigor 
de la llei” i “ha 
potenciat el diàleg 
obert”. Amb tot, la 
declaració lamenta 
les resistències que 
han existit i que 
“han impedit 
donar a l’acollida i 

l’acompanyament de noves situacions familiars una carta de normalitat”. El text 
també assenyala els moments de canvi iniciats a l’Església espanyola, amb els relleus al 
capdavant de la Conferència Episcopal Espanyola, a l’Arquebisbat de Madrid, i 
properament a l’Arquebisbat de Barcelona.  
 
Estiu econòmic: creix la desigualtat social 
Per als signants de la reflexió, pel què fa a la situació econòmica seguim “socarrats, 
cremats o recremats” i és especialment preocupant la “intensa i creixent desigualtat 
que amenaça seriosament la cohesió social”. Mentre els indicadors de recuperació “són 

encara molt dubtosos”, la declaració vol 
posar l’accent en els criteris i valors que 
han de servir per superar la crisi, ja que 
consideren que no es pot combatre 
l’exclusió social si no ens orientem a un 

model de desenvolupament integral i solidari. I en aquest context, l’any 2014 queda, a més, 
marcat per l’explosió de mot diversos casos de corrupció, agreujats per la convicció que 
“no es tracta de casos aïllats, sinó d’autèntics entramats institucionals”. Com a 
aspectes positius i esperançadors, el text fa esment del teixit ciutadà de la societat civil, 
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que està actuant de coixí protector davant la crisi, així com de les alternatives econòmiques 
que s’expressen en l’economia social i el cooperativisme.  
 
Tardor politicoinstitucional: l’esgotament d’un model 
En el terreny de la política estatal, la reflexió constata els símptomes d’esgotament del 
model construït en la transició democràtica i veu en l’anomenada “qüestió catalana” la crisi 
del model autonòmic com a marc d’ordenació territorial de l’Estat. Lamenta també la 
“gravíssima falta de fluïdesa en les relacions institucionals entre el govern central i 
la Generalitat de Catalunya”. 
 
Hivern internacional: l’oblit sistemàtic d’Àfrica 
Dins de l’ampli panorama internacional, la declaració apunta algunes qüestions 
especialment rellevants. Sobre la crisi oberta arran de la proclamació de l’Estat Islàmic i les 
violacions dels drets humans que està perpetrant, considera que la resposta internacional 
no ha estat sempre coherent ni ben articulada, i mostra la incapacitat d’Occident d’entaular 
un diàleg amb el fonamentalisme jihadista radicalitzat. En relació a l’epidèmia d’ebola, el 
text vol posar de relleu que aquesta malaltia “parla de l’oblit sistemàtic d’Àfrica i de les 
nostres mirades interessades a la realitat”, ja que “només ens preocupa Àfrica des 
d’allò que resulta problemàtic per a nosaltres i sembla amenaçar la nostra seguretat”.  
 
Descarregar la reflexió: 

 “No podran aturar la primavera” (català) 

 “No podrán detener la primavera” (castellano) 
 

 

 

Bonavista, 37 – telèfon 933751102 
Email: info@hermanasdebetania.es 
Accés: amb cotxe, Ronda de Dalt, sortida 14 
Metro Línia V, estació Gavarra 
Bus 67 
 
RECESSOS OBERTS A TOTS 
25 de Gener.    P. Jordi María Gil, o. Carm 
15 de Març.     P. Francesc Sánchez, ofm cap 
17 de Maig.     Mn. Josep Casanova, pvre 
20 Setembre.   P. Jaume Boada, op 
15 Novembre. P. Xavier Piquer, cmf 
 
EXERCICIS ESPIRITUALS. SETMANA SANTA 
De l’1 al 5 d’Abril. P.MIQUEL COLL,  S.I. 
 
EXERCICIS ESPIRITUALS PER A RELIGIOSES 
Del 20 al 29 de Juliol.  P. Jaume Boada, op 
 
RECESSOS ESPIRITUALS PER A RELIGIOSES 
21 i 22 de Febrer. Mn. Josep Casanova, pvre. 
3 i 4 d’Octubre.    Mn. Josep Casanova, pvre. 
 

Betània – Casa d’Espiritualitat 

http://cristianismeijusticia.net/sites/www.cristianismeijusticia.net/files/papct226.pdf
http://cristianismeijusticia.net/sites/www.cristianismeijusticia.net/files/papes226.pdf
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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. 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

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

 
 

 
 
 
 

MARIA, MADRE DE DIOS “Y María conservaba todas estas cosas, meditándolas en 
su corazón” 

“El intercambio” (2008) Clint Eastwood 

Los Ángeles, 1928. Christine Collins (Angelina Jolie) es una 
madre soltera cuyo hijo desaparece sin dejar rastro. La policía al 
cabo de unos meses le comunica que ha encontrado a su hijo. 
Ella, aunque se lo lleva a casa, se da cuenta que verdaderamente 
no es su hijo. Y su búsqueda continúa con la ayuda del reverendo 
Briegleb (John Malkovich) que apoya. Es éste un ejemplo de la 
esperanza contra todo esperanza, y aunque los indicios hacen 
pensar en lo peor, ella sigue esperando y buscando. Una madre-

coraje que nos sirve de señal para recordar el coraje de María como Madre del Hijo de 
Dios. Una maternidad que no ceja de interceder por nosotros y que no pierde la esperanza 
en que lo imposible se haga posible.  
 

Para la reflexión y el diálogo 

 ¿Recuerdas otras madres-coraje en el cine? Entre muchas dos pistas: “Bailar en la 
oscuridad” (2000) de Lars von Trier y “Erin Brockovich” (2000) de Steven 
Soderbergh. 

 ¿En el final el policía aparece saludando a Christine? ¿Por qué lo hace? 

 ¿Cómo agradecemos el coraje/gracia de María? ¿La tienes presente? ¿Conoces 
alguna otra madre-coraje? 

Col·lecció URC 

Cine i litúrgia 

Reunions intercomunitàries i intercongregacionals 
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(Orientación para padres y educadores: Para mayores de 16 años, aparecen escenas de 
desnudez, violencia y blasfemia) 
 
EPIFANÍA “Al ver la estrella, se llenaron de inmensa alegría” 

 

“El rey pescador” (1991) Terry Gilliam 

El director, un antiguo Monty-Python, nos ofrece esta película curiosa 
y atrayente, llena de simbología cristiana y una relectura de una de 
las viejas leyendas artúricas. En la bulliciosa Nueva York, un mano a 
mano entre Jack (Jeff Bridges), un locutor de radio caído en 
desgracia y en plena depresión, y Parry (Robin Williams), un 
enajenado profesor de historia con un duro pasado, que emprenden 
la búsqueda del Santo Grial. Ambos se necesitarán el uno al otro 
como camino de sanación. Hay que estar un poco locos para asumir 
una misión que tiene que ver con una estrella que trae la salvación 
para todos los pueblos.  

 
Para la reflexión y el diálogo 

 ¿Por qué crees que Jack y Parry se necesitan el uno al otro? 

 ¿Crees que lo imposible puede ser posible? ¿Qué es el Santo Grial según la 
película? ¿Te parece que el final es un poco tramposo? 

 La epifanía supone la manifestación pública de lo que estaba escondido ¿Miras la 
realidad y las personas reconociendo en ella las epifanías  de Dios? 
 

(Orientación para padres y educadores: Mayores de 13 años, tiene escenas de desnudez 
y violencia) 
 
 

 

 És important «tenir el costum de demanar la 
gràcia de la memòria del camí que ha fet el 
poble de Déu». La gràcia també de la 
«memòria personal: què ha fet Déu amb mi en 
la meva vida, com m’ha fet caminar?». Cal 
saber també «demanar la gràcia de 
l’esperança, que no és pas optimisme; és una 
altra cosa»; «demanar la gràcia de renovar 
cada dia l’aliança amb el Senyor que ens ha 
cridat»138. 

138. Francesc, Meditació matutina a la capella de la 
Domus Sanctae Marthae, Roma (15 de maig de 2014). 
 

 

≪Escruteu≫ Als consagrats i a les consagrades en camí sobre els signes de Déu. 
 
Dues preguntes: 
1. Puc fer avui un repàs de la meva memòria personal (què ha fet Déu amb mi en la 
meva vida, com m’ha fet caminar), la memòria de la meva institució i de l’Església? 
2. Quina diferència existeix entre l’actitud optimista i la gràcia de l‘esperança? Des de 
l’a fe, quina s’escau a una persona que creu en Jesús? Quines conseqüències té? 

 
 

Les provocacions del papa Francesc [3] 
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Signes dels temps obre l’any 2015 amb un programa especial dedicat a la comunitat 
ecumènica de Taizé. Aquesta comunitat de monjos de França ha estat premiada amb el 
Memorial Cassià Just de la Generalitat de Catalunya. 
 
Aquest 2015, Taizé celebra un doble aniversari: 75 anys de la fundació i 100 anys del 
naixement del seu fundador, el germà Roger Schutz. 
 
El programa, gravat al claustre de l’església de Santa Anna de Barcelona, inclou una 
conversa amb els germans Pere i Cristian, i una entrevista a Enric Vendrell, director 
general d’Afers Religiosos..  
 

Data: 4 de gener de 2015 
Horari d’emissió: TV3, diumenge, a les 10,00 

www.tv3.cat/signesdelstemps 

www.facebook.com/signesdelstemps 

 
 
 

 

 

 

    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  

Signes dels Temps de TV3: “Comunitat de Taizé” 

Calendari URC - CEVRE 2014-2015 

http://www.tv3.cat/signesdelstemps
http://www.facebook.com/signesdelstemps


26 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

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 

   

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 

 

Pau arreu de la terra 

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