Barcelona, 15 de gener de 2015

ANY VIII. núm.

18 de gener: Jornada Mundial de les Migracions i inici de la Setmana de
Pregària per la Unitat dels Cristians

Framenors: «Hem aconseguit que els estatuts reflecteixin el fet diferencial
català»
«Charlie Hebdo» i Ratisbona
Enric Ossó va trobar en Teresa la dona humana, ferma i profunda
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CET - URC: una trobada de diáleg i comunió

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:
Lloc:
Ordre del dia:
10.00 – 10.30
10.30 – 10,50
10,50 – 11.00
11,00 – 11,30

11.30 – 12.00
12.00 – 13.00

13.00 – 13.10
13.10 – 14.00
14.00

28 de gener de 2015, dimecres
Seminari Conciliar de Barcelona (Sala Sant Jordi)
Pregària
Preliminars i presentació dels participants
Presentació audiovisual de la vida consagrada a Catalunya
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)
Pausa
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?
Pausa
Eucaristia (Capella central)
Dinar de germanor. (Menjador)
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Pagola: “Volver a Jesús, tarea urgente en la Iglesia actual”

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
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18 de gener, Jornada Mundial de l’Emigrant i el Refugiat 2015
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La pregària i el treball per la unitat
Iniciem avui la Setmana de Pregària per la Unitat dels Cristians. Aquest octavari comença
sempre el 18 de gener i s’acaba el dia 25, festa de la Conversió de Sant Pau. Enguany
queda emmarcat en dos diumenges i té com a lema unes breus paraules del diàleg de
Jesús amb la dona samaritana prop del pou de Jacob: «Jesús li diu: Dóna’m aigua» (Jn
4,7). Cada any es difonen
àmpliament unes reflexions i
pregàries
aprovades
pel
Consell Ecumènic de les
Esglésies i per l’Església
catòlica, que aquest any han
preparat els cristians del
Brasil.
Aquest episodi evangèlic de la
dona samaritana era molt
estimat per la gran santa i
mística Teresa de Jesús. Per
això, em sembla que també
vincula
d’alguna
manera
aquesta Setmana de Pregària
per la Unitat amb el record del
Jubileu Teresià que estem
celebrant aquest any amb
motiu del cinquè centenari del
naixement de la gran doctora
de l’Església nascuda a Àvila.
Aquests
dies
ressonen
profundament en el nostre cor
les paraules de la pregària de Jesús en el Cenacle: «Que tots siguin u, com tu, Pare, estàs
en mi i jo en tu, que també ells estiguin en nosaltres, perquè el món cregui que tu m’has
enviat.»
En el Concili Vaticà II, l’Església catòlica es va comprometre a treballar per la unitat de tots
els creients en Crist «en la professió d’una sola fe, en la celebració comuna del culte i en la
concòrdia fraterna de la família dels fills de Déu». Des de llavors s’ha avançat força. S’han
de reconèixer com un signe d’esperança els passos que s’han fet i s’estan fent en el camí
ecumènic. N’esmento dos exemples. El dia 31 d’octubre de 1999, representants de
l’Església catòlica i de la Federació Mundial Luterana van firmar, a Augsburg, la «Declaració
comuna sobre la justificació», que fou un dels temes centrals en la crisi que portà a la
ruptura de la unitat en temps de Luter. Els bisbes del Sínode especial per a Europa, en el
seu missatge final, reconeixien amb goig que, després de quatre segles, s’havia arribat a
un consens sobre algunes veritats fonamentals entorn del tema de la justificació.
Els darrers dies del passat mes de novembre, el papa Francesc va fer un breu viatge a
Turquia, sobretot per reunir-se amb el patriarca ecumènic de Constantinoble Bartomeu I, i
va reafirmar la seva voluntat de posar tots els mitjans necessaris per superar un trencament
de la unitat entre catòlics i ortodoxos que ha durat gairebé un mil·lenni, cosa que ens situa
davant una gran esperança de refer en aquest cas la unitat volguda per Crist.
Cardenal Lluís Martínez Sistach
5

Setmana de pregària per la unitat dels cristians
«Jesús li diu: “Dóna’m de beure”» (Jn 4, 7)
Mensaje de los obispos de la Comisión Episcopal de Relaciones Interconfesionales
La Semana de Oración por la Unidad de
los Cristianos es una iniciativa a la que
se adhieren la mayoría de las Iglesias y
confesiones cristianas y que se viene
celebrando desde 1908. A través de
estos años ha venido configurándose
como una cita anual que nos damos los
cristianos de todo el mundo para rezar
por nuestra plena unidad visible según
el deseo de Jesús, expresado en su
oración a Dios Padre en la sobremesa
de la última Cena: «Que ellos también
sean uno en nosotros para que el
mundo crea» (Jn 17, 21). La Iglesia
católica participa en la preparación y la
promoción de la Semana de la Unidad a
través del Pontificio
Consejo para la Promoción de la Unidad
de los Cristianos, que edita cada año los
materiales conjuntamente con la
Comisión «Fe y Constitución» del
Consejo Mundial de Iglesias, órgano
este último que es una de las
expresiones más importantes del
movimiento ecuménico, englobando
actualmente a más de 300 Iglesias y
comunidades cristianas, incluidas la
mayoría de las ortodoxas y gran número de anglicanas, bautistas, luteranas, reformadas,
unidas e independientes. Complace mucho a esta Comisión Episcopal de Relaciones
Interconfesionales de la Conferencia Episcopal Española que estas dos instituciones que
representan a la mayoría de los cristianos le encomienden la versión oficial española de los
materiales de la Semana de Oración por la Unidad que utilizan los hispanohablantes de las
distintas denominaciones.
Desde 1975 los materiales para esta Semana son inicialmente propuestos por un grupo
ecuménico local y asumidos después por el Pontificio Consejo para la Promoción de la
Unidad de los Cristianos y la Comisión «Fe y Constitución» del Consejo Mundial de Iglesias.
Este modo de proceder permite que conozcamos y hagamos nuestros los anhelos y
esfuerzos ecuménicos de unos cristianos que viven en una determinada situación y lugar,
rezando por ellos y con ellos por la unidad de todos los discípulos del Señor. Para la
Semana 2015 los materiales han sido inicialmente elaborados por un grupo de trabajo
creado por el Consejo Nacional de Iglesias Cristianas de Brasil (CONIC), con la activa
participación del Centro Ecuménico de Servicios de Evangelización y Educación Popular
(CESEP) y del Centro Ecuménico de Estudios Bíblicos (CEBI). La situación religiosa y
cultural de Brasil está, por tanto, muy presente en los materiales de este año, como también
6

el método de lectura «contextual» o «popular» de la Biblia que promueve el CEBI. En los
últimos años en Brasil han surgido muchas pequeñas comunidades cristianes de carácter
pentecostal o evangélico que compiten entre sí para tener más fieles, más presencia en los
medios de comunicación y más subvención estatal. Esta competència lleva a veces a
considerar a las otras comunidades cristianas como adversarias con las que es mejor no
tener ningún trato y de las que no hay nada que aprender, haciendo que se marquen bien
las diferencias. De ahí que el texto
bíblico de referencia pare este año y el
lema han
sido elegidos para
exhortarnos a dejar atrás una
mentalidad competitiva entre las
Iglesias y comunidades cristianas y a
adoptar una actitud que valore la
complementariedad y reconozca la
necesidad que tenemos los unos de los
otros.
En el encuentro entre Jesús y la mujer
samaritana junto al pozo de Jacob que
narra el evangelista Juan en su escrito
(Jn 4, 1-42) y que constituye el texto
bíblico de referencia para este año,
Jesús, cansado del viaje, pide a la
mujer agua: «Jesús le dice: “Dame de
beber”» (Jn 4, 7). Sin embargo, Jesús
también dirá poco después que él le
pueda dar a ella «agua viva», un agua
que se convertirá dentro de ella en un
«surtidor de agua que salta hasta la vida eterna» (Jn 4, 14). De este modo, en la propuesta
de oración para este año se nos invita a probar agua de un pozo diferente y a dar un poco
de la nuestra, es decir, a saber reconocer y valorar el don de Dios y las riquezas y valores
que están presentes en los demás, a compartir, a darnos cuenta que la diversidad no es
una amenaza, sino que puede convertirse en una riqueza. A lo largo de los ocho días de
oración se va desmenuzando esta propuesta a través de la proclamación del Dios uno y
trino que nos ha creado a su imagen, de la denuncia de situaciones de pecado que causan
discriminaciones injustas, de la renuncia a actitudes pecaminosas que excluyen a los
demás y del testimonio común de la bondad de Dios.
Los obispos de la Comisión Episcopal de Relaciones Interconfesionales deseamos exhortar
a todas las diócesis españolas a través de las delegaciones de ecumenisme y diálogo
interreligioso a utilizar estos materiales y a organizar, junto con las demàs Iglesias y
comunidades cristianas presentes en su territorio y de acuerdo con las circunstancias
locales, la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos como una cita anual
importante que expresa nuestra confianza en el poder de la oración y nuestro deseo de
acoger, cuando el Señor quiera, por los medios que él quiera y como él quiera, el don de la
plena unidad visible de todos los cristianos.
Un acontecimiento de mucha trascendencia ecuménica e interreligiosa que ha tenido lugar
el año pasado y que no podemos dejar de mencionar en este mensaje ha sido la
peregrinación del papa Francisco a Tierra Santa con ocasión del 50 aniversario del
encuentro en Jerusalén entre el papa Pablo VI y el patriarca Atenágoras. Ha sido un viaje
lleno de gestos y palabras que tuvo un epílogo en su encuentro en los jardines vaticanos
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con los presidentes de Israel y de la Autoridad Nacional Palestina el domingo 9 de junio
para rezar por la paz. En la Declaración Conjunta, firmada en Jerusalén por el papa
Francisco y el patriarca ecuménico Bartolomé I el 25 de mayo 2014, después de constatar
la importancia del abrazo que se dieron el papa Pablo VI y el patriarca Atenágoras hace 50
años que preparó el camino para «remover de la memoria y de la mente de las Iglesias las
sentencias de mutua excomunión de 1054», se afirma lo siguiente:
«Aun siendo plenamente conscientes de no haber alcanzado la meta de la plena comunión,
confirmamos hoy nuestro compromiso de avanzar juntos hacia aquella unidad por la que
Cristo nuestro Señor oró al Padre para que “todos sean uno” (Jn 17, 21). Con el

convencimiento de que dicha unidad se pone de manifiesto en el amor de Dios y en el amor
al prójimo, esperamos con impaciencia que llegue el día en el que finalmente participemos
juntos en el banquete eucarístico. En cuanto cristianos, estamos llamados a prepararnos
para recibir este don de la comunión eucarística, como nos enseña san Ireneo de Lyon
(Adv. haer., IV, 18, 5: PG 7, 1028), mediante la confesión de la única fe, la oración
constante, la conversión interior, la vida nueva y el diálogo fraterno. Hasta llegar a esta
esperada meta, manifestaremos al mundo el amor de Dios, que nos identifica como
verdaderos discípulos de Jesucristo (cf. Jn 13, 35)».
Junto a esta importante peregrinación a Tierra Santa, cuyo motivo principal fue ecuménico,
también en los demás viajes realizados por el santo padre a lo largo del año pasado, como
el de Corea, el de Albania y muy especialmente el de Turquía, la preocupación por la unidad
de los cristianos y el diálogo entre la religiones siempre ha estado en primer plano. Lo
mismo vale para muchos de sus discursos y encuentros con representantes de otras
Iglesias y religiones. Cabe destacar la cercanía y cordialidad mostrada por el papa
Francisco con los pastores y las comunidades cristianas del ámbito pentecostal y
evangélico, tanto en Italia como en otros lugares del mundo, a los que ha ido a visitar o a
las que ha enviado mensajes con motivo de sus reuniones.
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Todo esto nos llena de ilusión y nos mueve con más fuerza, si cabe, a esforzarnos en
nuestro cometido a favor de la unidad de los cristianos y del diálogo interreligioso,
conscientes de la importancia que esto tiene para el sucesor de Pedro.
Deseamos que esta ilusión y ganas de trabajar se haga también presente en las
delegaciones diocesanas en las que a veces puede hacer mella el desánimo y la desilusión
por la dificultad de la tarea y la falta de recursos. La celebración de la Semana de Oración
por la Unidad de los Cristianos de este año constituye una buena oportunidad para renovar
nuestra ilusión y nuestro compromiso. Hay también otros aniversarios que estamos
celebrando estos meses que pueden constituir una buena ocasión para reforzar nuestras
actividades ecuménicas y de diálogo interreligioso. Este es el caso, por ejemplo, de los 50
años de los documentos del Concilio Vaticano II más relacionados con nuestra labor, como
la constitución Lumen gentium, el decreto Unitatis redintegratio y las declaracions Dignitatis
humanae y Nostra aetate. Estos dos últimos fueron promulgados a finales de 1965 y podría
ser oportuno organizar algún acto con este motivo, quizás conjuntamente con las
instituciones académicas presentes en las diócesis.
No podemos terminar
este
mensaje
sin
mencionar con mucho
dolor e indignación la
triste realidad de la
persecución
y
discriminación
de
cristianos de todas las
denominaciones
en
muchos
países
de
Oriente Medio, África y
Asia
de
mayoría
musulmana.
Hemos
denunciado esta barbarie
en nuestros anteriores mensajes, pero esta no ha hecho más que aumentar en ferocidad y
en extensión, dándose en muchas regiones que han sido cuna del cristianismo y que vieron
el florecimiento de importantes comunidades cristianas en los primeros siglos de nuestra
era, que forjaron una rica cultura que es patrimonio de todos. Ahora, olvidando la que ha
sido la historia de estas regiones, despreciando su cultura originaria, ignorando el derecho
fundamental a la libertad religiosa, se discrimina a los cristianos, se les niega el derecho de
ciudadanía al mismo nivel que los demás, se les persigue y se cometen contra ellos las
peores atrocidades con casi total impunidad. Muchos cristianos han sido asesinados y
muchas familias han tenido que abandonar sus ciudades, casas y templos, quedando la
presencia cristiana en estos lugares diezmada o extinguida por completo. Todo esto no
puede dejar indiferente a nadie de buena voluntad y menos a los que compartimos la misma
fe, unidos más que nunca por ese «ecumenismo de la sangre», como tan acertadamente
lo ha llamado el papa Francisco. Condenamos todo esto con la mayor firmeza, pedimos
encarecidamente a todos los que pueden hacer algo, también a nuestros hermanos
musulmanes, que pongan fin a esta barbarie, y nos comprometemos como pastores y
cristianos a mostrarles nuestra cercanía afectiva y efectiva. ¡Que la Semana de Oración por
la Unidad de los Cristianos 2015 impulse a todos los cristianos hacia la unidad visible tan
deseada por el Señor y nos lleve a una solidaridad real con los hermanos nuestros que
sufren persecución a causa de su fe y a comprometernos con ellos por la libertad y la paz!
Los obispos de la Comisión Episcopal de Relaciones Interconfesionales
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Materials per a la Setmana de pregària per la Unitat dels Cristians

Servei de Documentació
Unió de Religiosos de Catalunya ● Centre de Vida Religiosa i Espiritualitat
Plaça d’Urquinaona, 11, 2n 2a (08010 Barcelona) Tel. 93 302 43 67 sec.general@urc.cat - urc.info@gmail.com

Autor

Títol

Font

Data
Publicat

Consejo Pontificio para la Promoción de la Unidad de los
Cristianos y Comisión Fe y Constituc ión del Consejo Mundial
de Iglesias
Jesús le dice: «Dame de beber». (Jn 4, 7)
Materiales para la SEMANA DE ORACIÓN POR LA UNIDAD
DE LOS CRISTIANOS y para el resto del año 2015
Conferencia Episcopal Tarraconense
Edita: Secretariado de la Comisión Episcopal de Relaciones
Interconfesionales
2014
15 de gener de 2015
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«Charlie Hebdo» i Ratisbona
Una altra vegada es confon pretext amb causa. L’atemptat recent al setmanari humorístic
parisenc Charlie Hebdo, amb assassinats inclosos, ha generat una conflagració de grans
proporcions i de conseqüències encara imprevisibles. La primera reacció de l’opinió
publicada ha estat defensar sense pal·liatius la llibertat d’expressió com un valor
irrenunciable. L’atac terrorista ha justificat la seva actuació en considerar-la com una rèplica
a les portades del setmanari ofensives contra l’islam. Aquest n’és el pretext o n’és la causa?
El 12 de setembre del 2006, el papa Benet XVI va tornar a la universitat
de Ratisbona (Alemanya), on havia exercit de professor, per pronunciar-hi un discurs. El
títol, Fe, raó i la universitat:
memòries i reflexions. La seva
lliçó
magistral,
profunda
i
rigorosa. Hi va afirmar que «no
actuar segons la raó és contrari a
la naturalesa de Déu». Exclou les
converses forçades i l’ús de la
violència. Esmenta unes paraules
de l’emperador bizantí Manuel II
Paleòleg, que s’expressa sobre
Mahoma «amb una brusquedat
que ens sorprèn, brusquedat que
per
a
nosaltres
resulta
inacceptable», però que aclareix la visió sobre el tema. No obstant això, hi va haver
protestes, algun temple incendiat i l’assassinat d’una monja a Somàlia. Pretext o causa?
En el contrast d’aquests dos fets es pot observar que alguns sectors que avui defensen la
llibertat d’expressió no van aplicar el mateix criteri en els fets de Ratisbona. Incoherència a
la vista. Si defenses els humoristes per expressar-se lliurement i ataques Benet XVI dient
que no s’havia d’haver expressat així, alguna cosa falla.
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El pretext utilitza els fets per
reforçar les postures pròpies o
per
buscar
els
propis
interessos. No hi ha un criteri
objectiu, sinó un ús estratègic.
Els que ara defensen la
llibertat d’expressió a Charlie
Hebdo i van silenciar les seves
veus davant les exigències
recents de canviar de portada
a un setmanari humorístic del
nostre país amb motiu de la
transició monàrquica, què
passa? El debat sobre la
llibertat d’expressió, sobre les
característiques
de
les
ofenses, sobre els seus límits i
conseqüències o sobre el seu
valor absolut resulta interessant. Però en aquests casos, parlem de pretextos.
La causa apunta al poder. Joan Pau II va ser molt lúcid quan es va oposar a la guerra de
l’Iraq. Ho va pagar car perquè els dossiers van començar a funcionar per dinamitar-ne
l’autoritat. El pretext encén les masses. La causa apunta al problema i, per tant, als camins
de solució. Benet XVI va poder reconduir la situació i va estrènyer els vincles d’amistat amb
l’islam. El risc ara és buscar la via de sortida en la polarització. Els que ignorin que la línia
de separació entre el bé i el mal passa pel cor de cada persona sense crear dos bàndols
oposats no tenen l’habilitat per pilotar el diàleg i la concòrdia. Humilitat, lucidesa i fermesa.
Lluís Serra Llansana

Les benedictines de Sant Benet de Montserrat
En pròleg del llibre La Regla de Sant
Benet: un camí per viure l’Evangeli, de
l’abadessa Montserrat Viñas, la
germana Teresa Forcades resumia
l’ideal de comunitat que la mare
abadessa portava al cor per a aquest
monestir tan estimat: «Una comunitat
on cada persona pugui ser ella
mateixa, una comunitat basada en la
llibertat, on el vincle d’unió no siguin
les normes, sinó l’amor i el respecte
de les unes per les altres, on la
recerca del bé comú no pressuposi
uniformització, on no faci por la
diferència ni la novetat.»
Aquesta comunitat de monges benedictines de Montserrat, fruit de la unió de dues
comunitats, la de Sant Antoni i Santa Clara de Barcelona i la de Sant Benet de Mataró, va
començar a viure al nou monestir, a la muntanya de Montserrat, ara fa 60 anys, el 16 de
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desembre del 1954. Aquestes monges a Montserrat són «una comunitat compromesa amb
Déu». Són «dones que en el silenci compartit» saben escoltar, «per comunicar la paraula
pacificadora que surt del diàleg amb Déu». Aquestes monges són «dones que en les
incerteses i les hores fosques saben confiar, compartir i viure la joia de saber que tot dolor
ja està vençut per la creu de Jesucrist».
Aquestes monges són «dones que en la solitud compartida» s’han «obert i madurat en
l’amor». Per això, el monestir de Sant Benet és «un monestir en ruta, una comunitat que
amb humilitat, i a voltes amb vacil·lacions, s’obre pas a una nova vida monàstica».
Com a sentinelles enmig de la nit en aquesta santa muntanya, les benedictines de Sant
Benet de Montserrat són per al nostre món i per a l’Església artesanes d’esperança i
profetesses de comunió, dones que amb la pregària creen espais de confiança i de joia.
Dones que s’han fet pelegrines; sempre en camí, a la recerca de la pau, servidores dels
pobres i dels febles. Per això, aquesta comunitat tan estimada, després de 60 anys a Sant
Benet, és un do de Déu per al nostre temps, com ha dit el pare abat Josep M. Soler.
P. Josep Miquel Bausset, monjo de Montserrat – Catalunya Cristiana, 18|01|2015

Caputxins: trobada fraterna
Eren les 9.30h del matí del dissabte i els
locals de Pompeia Grups s’anaven
omplint poc a poc de cares conegudes
vingudes d’arreu, tot contemplant les
pintures de la Nati Crespo exposades
als plafons del vestíbul. Enguany ens
aplegàvem al voltant de sant Francesc i
santa Clara amb motiu de la reedició del
Escrits d’ambdós sants.
La pregària inicial, composada amb la
Darrera Voluntat per a les Dames
Pobres de Francesc i amb el testament
de sor Clara, posà inici als continguts
del matí. Fra Jacint Duran introduí els Escrits descrivint les etapes de l’itinerari espiritual de
Francesc, posant l’accent en què no és el sant qui cerca Déu, sinó que és Déu qui el
persegueix i li barra el camí de la vida superficial i mundana. Feu un recordatori especial de
Fra Nolasc del Molar i fra Lluís de Reus, autors de la traducció dels escrits del Poverel·lo i
de fra Francesc Gamisans, autor de la de santa Clara.
La germana Teresa Pujal contextualitzà en la seva època la figura de Clara, remarcant que
per a una noia noble les úniques sortides eren el matrimoni o la vida monàstica benedictina
on hi havia una divisió molt clara entre nobles i serventes. Ressaltà la novetat de la nova
vida clariana on les germanes són iguals, fent treballs servils i vivint sense rendes.
Després del descans es presentà el nou web del caputxins amb noves seccions com la de
Llibres, la Litúrgia de les Hores Franciscana, la del Consell de Laics, una Agenda on es
podran veure de seguida totes les activitats de cada mes…, i la imatge renovada que podeu
contemplar en la vostra pantalla.
Si la primera part era més de contingut teològic-espiritual, ara, d’una forma més vivencial,
tres testimonis ens compartiren de forma vibrant i sincera la seva experiència de vida
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franciscana: Jesús Romero, caputxí, Noemí Mora, caputxina del Diví Pastor i José Montes,
franciscà seglar.
La cripta, bellament ambientada per la Pilar i en Fede, acollí molt contenta la nostra
eucaristia, presidida pel ministre provincial, fra Gil Parés. Els cants, preparats per la Montse
i en Santi, varen comptar amb la participació del violoncel d’en Jaume. Fra Gil en l’homilia
va recordar com fa pocs anys els
“savis” ens deien que el petroli
s’acabaria en 50 anys, i ara resulta
que en sobra…, exhortant-nos a
no fer cas dels tòpics derrotistes
que ens envolten i ésser fidels,
amb autenticitat i perseverança,
en la nostra vocació.
A tarda vam convidar a la
fundació Ajuda a l’Església
Necessitada, associació pontifícia
fundada per el pare W. Van
Straaten el 1947 que es dedica a
recolzar les esglésies de missió en
dificultats, així com els cristians
perseguits. Mireille AlFarah, cristiana de l’Església Melquita de Síria, ens va oferir un
testimoni molt corprenedor de la situació dels seus germans cristians, que segueixen
celebrant el seu culte malgrat les bombes, amb esperança i una divina joia, acompanyats
del record dels seus amics i familiars màrtirs.
Com sempre, la part final de la Trobada està dedicada a les Arts plàstiques o a la música.
Aquest cop varen ser les pintures de la Nati ambientades pel violoncel d’en Jaume. Una
trobada densa de contingut, festiva pel retrobament i engrescadora de cara a continuar
caminant.
JOSE RIVES – 14 gener 2015.
Vegeu: http://www.caputxins.cat/cronica-de-la-trobada-fraterna/

Reunions intercomunitàries i intercongregacionals
Amb motiu de l’Any de la Vida
Consagrada s’intensifica la invitació a
celebrar reunions intercomunitàries i
intercongregacionals per compartir la fe
i la vida en comunitats properes de la
mateixa ciutat, barri o zona geogràfica.
La Junta Directiva de l’URC, amb el
suport de l’Assemblea General,
esperona a viure algun moment al llarg
d’aquest any fent xarxa amb altres
comunitats religioses.
S’invita també a comunicar notícies d’aquestes realitzacions a l’Horeb per poder així a
animar-nos a treballar en aquesta línia de comunió fraterna.
És evident que l’organització ha de ser espontània a partir dels propis grups en les zones
pertinents.
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"Volem transmetre el sentit profètic als laics que ens venen a visitar"
Conversa amb la mare Esperança Atarés, abadessa del monestir de Sant Pere de les
Puel·les
El passat 30 de novembre va començar l’Any de la Vida Consagrada, convocat pel papa
Francesc. Durant els propers mesos, es posaran de relleu tres propòsits: recordar amb
memòria agraïda els cinquanta anys de la publicació del decret conciliar Perfectae caritatis,
sobre la renovació de la vida consagrada; el segon anima a abraçar el futur amb
esperança sabent que la crisi de la societat i de l’Església toca plenament la vida
consagrada.
I
el
tercer, viure el present
amb
passió,
tot
evangelitzant la vocació
pròpia i donant testimoni
de
la
bellesa
del
seguiment de Crist. En
aquest context, ens hem
traslladat al districte de
Sarrià-Sant Gervasi de
Barcelona per conversar
amb
l’abadessa
del
monestir benedictí de
Sant Pere de les Puel·les,
la
mare
Esperança
Atarés.
Quin sentit té per vostè
la vida consagrada?
El nucli essencial de la
vida consagrada és seguir a Jesucrist. És l’opció de vida que hem triat per la vocació
rebuda.
Amb motiu de l’Any, es prepararà un document a nivell d’Església universal sobre la
relació dels bisbes i els religiosos. Com ho valora?
Crec que serà molt bo. Sempre que se’ns adreça una paraula de l’Església és molt positiu.
El moment que estem vivint amb el papa Francesc ens omple d’esperança.
Quins reptes ha d’afrontar la renovació de la vida consagrada?
Com he dit abans, seguir a Crist és el repte més gran, és a dir, que tot el que facis estigui
amb Ell. És viure’l profundament en el dia a dia. Després hi ha d’altres reptes com el sentit
de profecia que té una gran importància pels religiosos.
A nivell de la seva comunitat, quins són els bons propòsits que es marquen per
aquest any?
Entre els bons propòsits sempre hi ha aquella utopia que portes dins del cor. Es tracta de
viure la vida fraterna, la comunió, l’estimació de les unes per les altres acceptant la
diferència... També volem transmetre el sentit profètic als laics que ens venen a visitar.
Vegeu: http://www.esglesiabarcelona.cat/node/6973
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«Hem aconseguit que els estatuts reflecteixin el fet diferencial català»
Fra Josep Gendrau ha participat en el capítol fundacional de la província franciscana
de la Immaculada Concepció
Carme Munté – Catalunya Cristiana 18|01|2015
A causa de la crisi de vocacions l’orde
de frares menors s’ha hagut de
reestructurar. Des de l’1 de gener ha
començat a caminar la nova provincia
franciscana
de
la
Immaculada
Concepció. És fruit de la unió de set
províncies franciscanes d’arreu de
l’Estat espanyol. El pare Josep
Gendrau, ministre Provincial de Sant
Salvador d’Horta de Catalunya, ha
participat juntament amb cinc frares
catalans més en el capítol fundacional,
celebrat del 29 de desembre al 4 de
gener a Madrid.
Ha nascut la nova provincia franciscana de la Immaculada Concepció. Ho deu haver
viscut amb una barreja de sentiments… És així?
Ho valoro com una cosa imprescindible, a causa de la multiplicitat de tasques pastorals que
cal dur a terme i dels pocs agents-frares per realizar la missió que tenim encomanada. Per
això, cal reduir presències, conventsserveis a fi d’anar al que és realment essencial: viure
el carisma franciscà amb més qualitat. En una sola frase: revitalitzar la vida i el carisma
franciscà fent-lo ben significatiu en la vida de cada dia del frare franciscà. Per tant, la meva
valoració és positiva. Pel que comenta de la barreja de sentiments, és clar que no serà el
mateix el fet de ser franciscà a Catalunya que ser-ho de la unió de set províncies en una,
que va des de Catalunya fins a les Canàries i que té el centre a Madrid. És quelcom que
dol, si bé amb el cor obert al futur amb esperança.
La seva voluntat ha estat
sempre que es respecti el fet
diferencial català. Això a la
pràctica, com es tradueix?
Certament.
Hem
procurat
sempre durant el procés, que ha
durat uns deu anys, que el fet
diferencial de llengua i cultura,
tradicions i costums quedés
reflectit
en
els
Estatuts
Particulars que hem aprovat en
aquest capítol fundacional. Ho
hem aconseguit. D’acord amb
l’article 23.1: «Atesa la diversitat
cultural i de llengua dels llocs i
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dels germans, que es fomenti la inserció en la propia cultura i es facin servir amb normalitat
les llengües de cada territorio geogràfic.» A més, s’ha procurat, que cada antiga província
tingui el seu enllaç propi per facilitar el coneixement del territori i de les seves necessitats.
En el nostre cas, aquest enllaç, definidor o conseller del nou ministre provincial és fra
Francesc Linares i Cerezuela, o.f.m., lleidatà. També cal dir que fra Joan Carles Ovejero,
o.f.m., el nostre nou ministre-(servidor) provincial, encara que nascut a Honrrubia (Cuenca),
s’ha format al País Valencià i parla bé el català. A la sessió inaugural a Sant Francesc el
Gran de Madrid va dir
unes
paraules
en
valencià-català.
Com han estat aquests
dies
de
capítol
fundacional compartits
amb altres germans
d’arreu d’Espanya?
El capítol fundacional
l’hem viscut amb un
esperit joiós, fratern, amb
una bona entesa i
harmonia entre els 64
frares capitulars. Han
estat uns dies de gràcia
molt profitosos i hem
marcat les pautes per caminar junts, procurant que la forma de vida que ens va deixar el
nostre seràfic pare sant Francesc d’Assís sigui avui ben actual i significativa. S’han pogut
fer sense cap entrebanc pregàries i intervencions en català, valencià i castellà, complint-se
el que sempre diem: que sant Francesc d’Assís, el nostre inspirador, és un sant universal i
nosaltres també intentem ser-ho. O com ens diu Mn. Cinto Verdaguer i també es va escoltar
en una de les intervencions a l’aula: «Qui per fra qui per germà, tot el món és franciscà.» A
més, com que el procés ha estat tan llarg, els capitulars ens coneixíem suficientment perquè
hem fet reunions i trobades a tots nivells i en diferents convents de la geografia franciscana
de la península Ibèrica.
Estem celebrant l’Any de la Vida Consagrada. Per què val la pena fer-se religiós i, en
concret, franciscà?
La meva resposta és aquesta: amb la gràcia de Déu que em va ser regalada quan vaig
entrar al seraficat o seminari franciscà de Balaguer i amb tot el que he viscut com a frare i
en els diferents ministeris i serveis que he desenvolupat m’he sentit plenament realitzat,
valorat, estimat i per tant feliç per la vocació franciscana rebuda com un veritable Do. Com
diu la seràfica mare Santa Clara d’Assís: «Cal que siguem agraïts a Déu perquè entre tots
els dons que hem rebut d’ell —família, vida, qualitats— el més gran de tots ha sigut el de la
vocació a la vida franciscana.» Val la pena ser religiós i ser franciscà, ho dic des de la meva
vivència personal, perquè he pogut viure i anunciar l’evangeli de Jesús en les coses petites
de cada dia, enmig del poble, de la gent senzilla i normal, perquè els franciscans hem estat
considerats sempre els frares del poble i pel poble i així he pogut retornar a Déu tot el que
Ell ens regala cada dia: interioritat, pregària, treball, ministeris, ensenyament, atenció a les
necessitats dels altres…, i tot sense esperar res a canvi, que és el que dóna més pau, més
alegria i et fa sentir sempre la joia i la felicitat interior que es manifesta en el rostre i en la
vida.
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«Enric va trobar en Teresa la dona humana, ferma i profunda»
M. Cristina Martínez, consellera general de la Companyia de Santa Teresa
Com viviu aquest any dedicat a santa Teresa?
El vivim amb molta alegria, com una magnífica oportunitat d’aprofundir més en l’experiència
de santa Teresa de Jesús i compartir-la amb totes les persones possibles. Ella, una dona
del segle XVI, té encara avui una paraula a dir, una experiència a compartir que connecta
amb les persones del nostre temps. Com deia fa poc una germana, és una dona que «marca
tendència». Aquest any el vivim també com
un repte «de família». Ja Enric d’Ossó va
somiar amb una gran família, que ell va
anomenar germanor teresiana universal. Ara
aquest somni s’està fent realitat. Estem vivim
aquest cinquè centenari com a «família
teresiana d’Enric d’Ossó», germanes i laics
entorn d’una mateixa taula, la taula del
carisma teresià. Volem que la nostra taula
s’eixampli i puguin seure-hi moltes més
persones.
Tortosa pot considerar-se com a centre de
la família teresiana?
Sí, Tortosa, per a la família teresiana d’Enric
d’Ossó, és sens dubte un lloc molt significatiu,
lloc de referència. Va ser a Tortosa on Enric
d’Ossó projecta i realitza la seva obra. És a
Tortosa on va crear el setmanari El amigo del
pueblo (1871), la Revista Teresiana (1872),
l’Associació de Filles de Maria Immaculada i
Santa Teresa de Jesús (1873). Va fundar
també el Carmel tortosí (1877) i va fer el
projecte del que seria la seva gran obra
apostòlica:
la Companyia de Santa Teresa de Jesús
(1876). Molt a prop del nou Carmel va construir la casa de formació per a les novícies
teresianes. Volia així fer realitat un dels seus somnis teresians: oració i acció han d’anar
sempre de la mà. Va fundar també en aquesta ciutat un col·legi per a nenes. També a
Jesús-Tortosa va ser-hi durant molts anys el Noviciat de la Companyia de Santa Teresa. A
l’edifici que era noviciat (actualment Centre Sant Enric d’Ossó) està enterrat sant Enric.
Sant Enric d’Ossó què va descubrir en santa Teresa de Jesús?
Sant Enric d’Ossó és anomenat el gran apòstol teresià del segle XIX. La santa va encisar
el seu esperit, va viure apassionat per ella. El carisma teresià va ser per a ell un do de
l’Esperit que va saber viure, compartir i multiplicar. En Teresa de Jesús, Enric d’Ossó va
trobar el camí per endinsar-se en la veritable oració, en l’experiència de Déu, una
experiència que transforma la vida, que fa possible superar dificultats i alimentar, i fer
realitat, grans desitjos. Va descobrir de la mà de Teresa que l’oració era una relació
d’amistat amb el gran amic, Jesús; un Jesús humà que està present ressuscitat en la nostra
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història, en el món, en cada persona. Teresa de Jesús li va descobrir també la importància
que té el propi coneixement, un coneixement que ens fa adonar-nos que no estem buits per
dins, estem habitats pel mateix Déu, que tan sols espera que ens hi acostem per omplirnos dels seus dons. Un altre valor de la santa que va copsar Enric d’Ossó va ser la capacitat
de relacionar-se amb tothom, des de la gratuïtat i la transformació. Teresa buscava sempre
en les seves relacions ajuda per conèixer i estimar més Jesús i fer-lo conèixer i estimar
més, com ens demana també Enric d’Ossó. Ell va voler que Teresa de Jesús fos per a tots
mestra de vida i d’oració, com ho
va ser per a ell. Va trobar en ella la
dona humana, ferma i profunda,
capaç de transformar la realitat des
d’una profunda unió amb Déu.
Quins voleu que siguin els fruits
d’aquest cinquè centenari?
El lema «La força d’un somni»
expressa molt bé el que volem
viure i voldríem que fos el fruit del
centenari: no deixar perdre la força
d’un somni que ha arribat fins als nostres dies. Volem continuar donant vida al nostre món
d’avui des de l’aprofundiment d’una experiència espiritual teresiana, personal i comunitària.
Volem formar part dels constructors de la nova humanitat des del dinamisme que ens dóna
la força transformadora d’aquesta dona del segle XVI que continua sent tan actual. Volem,
com era el desig de sant Enric d’Ossó, descobrir les llavors de vida amagades sovint per
les cendres de realitats de sofriment, de manca d’esperança...
Carme Munté – Catalunya Cristiana, 18|01|2015

Les provocacions del papa Francesc [5]
No perdeu mai l’empenta de caminar pels
carrers del món, la consciència que
caminar, anar fins i tot amb pas incert o
coixejant, és sempre millor que estar
aturats, reclosos en les pròpies
preguntes o en les pròpies seguretats. La
passió missionera, la joia del trobament
amb Crist que us empeny a compartir
amb els altres la bellesa de la fe, allunya
el risc de quedar bloquejats en
l’individualisme140.
140. Francesc, Audiència als participants en la
trobada promoguda per la Conferència Italiana
dels Instituts Seculars, Roma (10 de maig de
2014).

≪Escruteu≫ Als consagrats i a les consagrades en camí sobre els signes de Déu.
Dues preguntes:
1.
En la mssió de cata congregació religiosa, com ressonen aquestes paraules del
Papa: “caminar, anar fins i tot amb pas incert o coixejant, és sempre millor que estar aturats,
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2.
Com assegurem personalment i comunitària la joia del retrobament amb Crist?
Aquesta trobada en alllibera de l’individualisme?

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

El camí de FLAMA.INFO
Aquest 2015, FLAMA.INFO celebrarà els seus primers deu anys de vida amb diferents
actes, però avui, avancem aquesta editorial que vol refermar el seu compromís com a mitjà
de comunicació al servei de l'Evangeli i del poble de Catalunya. El nostre director, Agustí
Gallart, recorda les persones que han fet possible aquest mitjà, així com rememora
personalitats importants com Mons. Joan Carrera, Antoni Castella i Antoni Maria Oriol
Tataret. Aquest portal, explica Gallart, ha de servir, entre altres coses, "per denunciar odis,
guerres, fams i violències, que tant estan afectant el món, així com per comprometre'ns en
la construcció d'una nova humanitat."
Flama.info, 9 gener 15
Aquest 2015 fa 10 anys que va néixer la nostra Agència Cristiana de Notícies FLAMA.
Dissortadament, algunes de les persones que van fer possible el projecte, la seva gestació
i el seu camí presencial, avui ja no hi són.
Tenim en el record el nostre bisbe Joan Carrera i l’Antoni Castella; i molt especialment Mn.
Antoni Maria Oriol
Tataret, que durant tots
aquests anys ens ha
donat el seu mestratge i
el seu alè en el dia a dia.
Com
a
mitjà
de
comunicació
hem
procurat no instal·larnos en la comoditat del
conformisme
ni
de
l’escepticisme i la vida
mesurada, perquè com
deia el jesuïta Ignacio
Ellacuría “l’home nou es defineix per la protesta activa i la lluita permanent, que busquen
superar la injustícia estructural dominant”.
Cada dia un allau de males notícies ens colpegen i ens interpel·len a tots. Des de
FLAMA.INFO intentem denunciar odis, guerres, fams i violències, però alhora anunciar la
bona nova que es concreta en tot allò que fem pels més necessitats, i ho fem recordant el
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mandat del Mestre: “Veniu, beneïts
del meu Pare perquè tenia gana i em
donareu de menjar, tenia set i em
donareu de beure”.
Des de FLAMA.INFO ens sentim
compromesos en la construcció d’una
nova humanitat, i ho volem fer amb la
màxima dignitat possible ara i aquí
com a manifestació de la nostra
condició de cristians.
Agustí Gallart, director
Vine a celebrar els 10 anys de FLAMA amb nosaltres!
Aquest 2015, FLAMA.INFO celebrarà els seus primers deu anys de vida amb diferents
actes, però avui, us convidem al primer dels quals tindrà lloc el proper 21 de gener, a les
19.00h, a la Parròquia de Betlem (C/ Carme, 0) de Barcelona.
Programa
- 19.00h. Benvinguda. “10 anys de FLAMA.INFO”
- 19.15h. Conferència “El paper dels mitjans de comunicació en la nova Evangelització” a
càrrec de Xavier Morlans
-20.00h. Eucaristia presidida pel Dr. Joan Costa, consiliari de la Federació de Cristians de
Catalunya
- 20.45h. Psicolabis i comiat.
Acte lliure i obert a tothom. Informació: 93 363 03 64 o redaccio@flama.info

Nota de pemsa: Capítol fundacional Província Franciscana de la
Immaculada Concepció
Los hermanos menores franciscanos de siete
entidades (Provincias Bética, Cartagena, Castilla,
Cataluña, Granada, Valencia - Aragón – Baleares y la
Custodia de San Francisco Solano) celebrarán desde
el 29 de diciembre de 2014 hasta el 4 de enero de
2015 el Capítulo Fundacional de la nueva Provincia
Franciscana de la Inmaculada Concepción
Madrid, 8 de diciembre de 2014
Paz y Bien.
La Provincia Franciscana de La Inmaculada
Concepción de la Orden de Frailes Menores (OFM.Franciscanos) –que nacerá el próximo 1 de enero de
2015- será fruto de la unión de:
Provincia
Bética
Provincia de Cartagena,
Provincia de Castilla
Provincia de Cataluña
Provincia de Granada,
Provincia de Valencia, Aragón y Baleares
Custodia de S. Francisco Solano
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Desde los días 29 de diciembre de 2014 hasta 4 de enero de 2015, los representantes
elegidos por los hermanos asistirán al Capítulo Fundacional que se celebrará en la Casa
de Retiro “Cristo de El Pardo” de los hermanos Capuchinos en Madrid.
El capítulo será presidido por Fr. Juan Telesforo Zuriarrain (delegado del Ministro General)
y contará con la presencia del Ministro General Fr. Michael A. Perry y del Definidor General
Fr. Vicente Felipe Tapia para la erección canónica
de la Provincia Franciscana de la Inmaculada
Concepción en España.
Los hermanos de la nueva Provincia quieren vivir el
Santo Evangelio según el carisma de San Francisco
de Asís, sujetos al Romano Pontífice, en comunión
con los Obispos - sucesores de los Apóstoles –, con
toda la Iglesia y con todos los hermanos de la
Orden.
El proceso de revitalización y reestructuración que
han ido viviendo los hermanos de estas entidades
en estos últimos 10 años llega a su desembocadura,
pero también es punto de arranque para que los
valores evangélicos profesados se hagan realidad
en las distintas presencias y puedan llevar en su
apostolado la presencia de Cristo vivo, humilde y entregado, desde su vida en fraternidad,
una fraternidad en camino que busca sembrar la Paz y el Bien en este mundo para llenarlo
de la Buena Noticia de Jesucristo.
Para el seguimiento del Capítulo Fundacional, se dispondrá de una web dedicada en
exclusiva y totalmente actualizada.
http://capitulo.ofmfranciscanos.org
Confiamos plenamente en Dios, Padre de las Misericordias, en Jesús nuestro Hermano
Mayor, por quien todos somos menores, en el Espíritu Santo, verdadero Ministro General
de la Orden, y bajo la intercesión de nuestra Patrona y Madre, María Inmaculada, y de
nuestros seráficos padres, Francisco y Clara.
Provincia franciscana de la Inmaculada Concepción
Comisión de Medios de Comunicación Social
610 922 253 - 617 504 110
comunicación@ofmfranciscanos.org
http://www.ofmfranciscanos.org
http://www.proyectoporciuncula.org

Nou CD de l'Escolania de Montserrat
El CD inclou 8 obres “fetes a mida” per als escolans, “ja sigui de cara al repertori
litúrgic o de concerts”, afirma el compositor i ex director del cor
In Montibus Sanctis, el darrer treball de Bernat Vivancos amb l’Escolania
L’escriptor Jaume Cabré, en el pròleg del llibret, es pregunta “per què aquesta
música” l’atrau “fatalment”
La Capella de Música de Montserrat i l’organista Mercè Sanchís
també participen en l’enregistrament, realitzat sota el segell de
Discos Abadia de Montserrat
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Montserrat, gener de 2015. L’Escolania de Montserrat, de la mà del que va ser el seu
director musical els darrers set cursos (fins el juny de 2014), el compositor Bernat Vivancos,
acaba de publicar el CD In Montibus Sanctis (Discos Abadia de Montserrat). Creat pel
propi Vivancos, el disc consta d’obres “fetes a mida per a l’Escolania, ja sigui de cara al
repertori litúrgic o de concerts”. “Són obres que s'anaven gestant, provant i elaborant
pràcticament en directe, en viu”, afirma Bernat Vivancos, que amb aquest enregistrament
també ha volgut mostrar una part
compositiva del seu catàleg, “amb
obres més factibles i planeres, de
fàcil comprensió, on música i text
volen formar un tàndem únic que
pugui ajudar a la pregària i a la
contemplació".
"Aquest CD és la culminació de la
tasca que he fet a Montserrat com a
director del cor durant aquests set
anys. Fidel a la figura de "Mestre de
capella", tan present en la història de
la música montserratina, he combinat
la direcció amb la composició.
Personalment, és un record que va
més enllà de la pròpia direcció, fruit
també de l'experiència i vivència dels meus anys d'escolà. D'aquí la dedicatòria al meu
mestre, el P. Ireneu Segarra, ell també compositor-director, a qui tant dec”, afegeix Bernat
Vivancos. A més de l’Escolania, en el disc In Montibus Sanctis, realitzat sota el segell de
Discos Abadia de Montserrat, també hi ha pres part l’organista Mercè Sanchís i la Capella
de Música de Montserrat.
En el llibret que acompanya el CD, l’escriptor Jaume Cabré, que ha redactat el pròleg, afirma
que les vuit obres que el formen són “una mena de paràfrasis de cants litúrgics o si més no
religiosos; l’origen d’aquests cants, abans de passar la mà de Vivancos, són coneguts; i
això els confereix l’interès de veure com l’autor parafasseja, varia, deforma, exalta la música
que estima i la fa seva i em deixa amb la boca oberta pel resultat final”. “El resultat final és
un miracle musical. He tractat d’explicar, prou debades, per què aquesta música m’atrau
fatalment. No puc expressar tot el que sento: però precisament sé que allò que ronda
l’inefable és el que m’ha enriquit com a persona i enriquirà a qui l’escolti”, apunta Cabré.
Les vuit peces creades per Bernat Vivancos i interpretades per l’Escolania de Montserrat i
la Capella de Música de Montserrat, amb l’acompanyament a l’orgue de Mercè Sanchís,
són:
Ave Maria de Schubert
Ave Maria de Bach
Fundamenta eius (Salm 87)
Salve Regina
Salve Montserratina “Cantantibus organis”
Welcome
Es ist ein Ros entsprungen
Santa nit
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Reflexió sobre l'actualitat cultural i religiosa del mes
El seguiment de l’actualitat és un dels objectius
prioritaris de les activitats de la Fundació Joan
Maragall. Moderades per Òscar Bardají i sempre
amb voluntat de discerniment cristià i de diàleg, les
sessions de reflexió mensual aborden la relació de
la societat amb la cultura i el fenomen religiós.
Aquest trimestre hem convidat les persones
següents:
Dilluns, 19 de gener: Jordi LLISTERRI,
periodista, director de Catalunya Religió
Dilluns, 16 de febrer: Anna ROIG, periodista, cap
de comunicació de Càritas Barcelona
Dilluns, 16 de març: Josep M. CASASÚS,
catedràtic emèrit UPF, membre de l’IEC
Lloc: Fundació Joan Maragall .Hora: 19h

Fundació Escola Cristiana de Catalunya informa núm. 538 12|01|2015
Una campanya en benefici de tots:
Feu vostre el logo “Escola Cristiana de Catalunya”
Ara fa un any presentàvem aquest logotip
com a marca comuna per identificar el
conjunt d’escoles que s’apleguen en el
col·lectiu Escola Cristiana de Catalunya
i que estan adherides a la Fundació que
porta aquest nom (Fundació Escola
Cristiana de Catalunya).
Sabem que som un col·lectiu prou divers,
amb més de 180 institucions titulars que
ho són de 402 escoles arrelades als
pobles, barris i ciutats dels 124 municipis
i 36 comarques de Catalunya, on són ubicades.
Són diverses les institucions i distintes les escoles, que ofereixen accents diferents i
distintes propostes de servei, amb valors propis i específics en cada cas. Reunim
presències de llarga trajectòria que poden arribar a acumular més de 300 anys d’història i
realitats més recents.
Escoles grans equipades i especialitzades o escoles petites i d’ambient familiar. Escoles
més tradicionals o escoles més innovadores, però sempre amb qualitat i obertes a la
millora contínua.
Però, juntament amb aquestes diferències, també fem camí junts des de fa temps i
compartim trets molt significatius que ens marquen i ens posicionen com a col·lectiu:
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defensem la llibertat d’ensenyament i el pluralisme educatiu que comporta
l’exercici d’aquesta llibertat,
defensem el dret d’elecció de centre educatiu per part de les famílies com a
expressió del dret que llurs fills rebin una educació d’acord amb els seus criteris,
volem que la nostra oferta educativa estigui oberta a totes les famílies, sense
cap mena de discriminació; per això defensem el model de concert com una manera de
fer efectiu el dret de tothom a l’educació en un règim de llibertat,
concebem l’escola i l’educació prioritàriament com un servei i, tot i cercar la
sostenibilitat de les nostres institucions, n’excloem qualsevol afany de lucre,
aportem una identitat cristiana a tota l’escola que vol viure segons
l’ensenyament de Jesús, el Crist, o reconeixem la inspiració cristiana en el caràcter
propi i en el projecte educatiu de l’escola,
i, d’acord, amb aquests valors que ens orienten, volem que tots els nostres
alumnes tinguin autèntiques possibilitat de reeixir a l’escola.

Signes dels Temps de TV3: “Basíliques de Núria i Meritxell”

Dos santuaris del bisbat d'Urgell han estat declarats basílica pel papa Francesc. Es tracta
del santuari de la Mare de Déu de Meritxell, al Principat d'Andorra, i del santuari de la Mare
de Déu de Núria, al Ripollès. Què suposa aquesta distinció papal? Quina aportació fan els
santuaris marians a la societat actual? “Signes dels temps” entrevista Joan Perera, capellà
custodi del santuari de Núria i Ramon Rossell, rector del santuari de Meritxell.
Altres temes:
- Setmana de Pregària per la Unitat dels Cristians: 145 anys de l'Església Evangèlica de
Gràcia. Conversa amb Noemí Cortès i Carlos Curiel, membres d’aquesta església
protestant.
- Espai “Any de la Vida Consagrada”: Alexis Bueno, jesuïta.
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Data: 18 de gener de 2015
Horari d’emissió: TV3, diumenge, a les 10,00
www.tv3.cat/signesdelstemps
www.facebook.com/signesdelstemps

Calendari URC - CEVRE 2014-2015
GENER | 2015
18
19
22-24
26

dg
dl
dj
dl

28

dc

31

ds

Octavari per la Unitat dels Cristians (18-25)
CEVRE - Formació inicial T2 (monogràfic)
AVC: trobada ecumènica de consagrats/es. Roma
CEVRE - Formació inicial T2
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
URC - Junta directiva
Jornada de la Vocalia de Pastoral Juvenil i Vocacional

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

Contacta amb nosaltres
Lluís Serra
Secretaria

Web
Facebook
Twitter

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

sec.general@urc.cat
info@urc.cat
horeb@urc.cat
urc.guia@gmail.com
www.urc.cat
www.facebook.com
@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
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