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APRENDRE A PLORAR 

Solament certes realitats de la vida es veuen amb els ulls nets per les llàgrimes. 

EL DESAFIAMENT DE L’AMOR 

Quina és la matèria més important que han d'aprendre a la Universitat? Quina és la 

matèria més important que cal aprendre en la vida? Aprendre a estimar. I aquest és el 

desafiament que la vida et posa a tu avui: aprendre a estimar. No només acumular 

informació. Arriba un moment que no saps què fer amb ella. Això és un museu. Sinó, a 

través de l'amor, que aquesta informació sigui fecunda. 

Barcelona, 22 de gener de 2015                                                                            ANY VIII. núm.       

Viatge apostòlic del papa Francesc a Sri Lanka i Filipines 
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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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A qui s'adreça la trobada? 

A tots els responsables congregacionals de Pastoral Juvenil Vocacional de Catalunya. 
(coordinadors, responsables, assistents... de PJV).  
 

Inscripció 

Envia un mail a pjv.urc@gmail.com , indicant: nom i 
cognoms i congregació a la que pertanys, i quedaràs 
inscrit/a (no s'ha de pagar res, les despeses van a càrrec 
de l’URC). Rebràs un mail confirmant la teva inscripció. 
 

Horari 
09.30 Benvinguda i pregària 
10.00 Xerrada d'Enric Puiggros, sj (Responsable dels 
Jesuïtes de PJV a nivell espanyol) 
Tema: Com treballar la PJV avui? 
11.00 Cafè-descans.  
11.30 Segona part de la xerrada 
12.15 treball en grups 
12.45 posada en comú i debat obert amb el ponent.. 
13.30 Final 
 

 

Any de la Vida Consagrada 

COM TREBALLAR LA PASTORAL JUVENIL VOCACIONAL AVUI? 

mailto:pjv.urc@gmail.com
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Plànol per arribar a l'escola Vedruna de Plaça dels 
Àngels 
 

Transport: Podeu anar amb qualsevol Bus, Metro o Tren que us deixi a Pça. Catalunya, 
Pça. Universitat o Liceu 
 

 

 

Organitza 

Vocalia de Pastoral Juvenil Vocacional de la 
Unió de Religiosos de Catalunya (URC) 
 
Tota la informació al blog: 
http://pjv-urc.blogspot.com.es/ 

 

No tingueu por de mostrar l'alegria d'haver respost a la crida del Senyor, a la seva 
elecció d'amor, i de testimoniar el seu Evangeli al servei de l'Església. I l'alegria, 
la veritable, és contagiosa; contagia… fa anar endavant. 

Papa Francesc, Discurs pronunciat el 6 de juliol de 2013 a l’Aula Pau V 

http://4.bp.blogspot.com/-M6iIlTi4GS0/UmARyg3OZXI/AAAAAAAAAC8/MrR-sp2WhMw/s1600/Pl%C3%A0nol+Pla%C3%A7a+dels+%C3%A0ngels.png
http://2.bp.blogspot.com/-GWNIvJBAs3o/Ul8Wzs5GL-I/AAAAAAAAACs/mbgqZWMFx6U/s1600/pjv+urc.png
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Mons. Joan Enric Vives ha participat en la visita 
 
Adjuntem la Declaració que han fet els bisbes que han participat al pelegrinatge en suport 
de l’Església a Terra Santa: 
 

“CRIDA DELS BISBES: LA DIGNITAT HUMANA  
COM A FONAMENT DE LA PAU 

 
Declaració de la Coordinació de Conferències Episcopals  

en suport de l'Església a Terra Santa, 15 gener 2015 
 
Els Bisbes membres de la Coordinadora de les Conferències Episcopals en suport de 
l'Església a Terra Santa hem vingut a pregar i a donar suport a la comunitat cristiana, per 
promoure la pau i la dignitat humana en aquesta terra dividida. 
 

Hem vist les tràgiques 
conseqüències del fracàs de la 
política nacional i internacional 
per a aconseguir la pau. La 
dignitat humana ve donada per 
Déu i és absoluta. L'actual 
conflicte amenaça la dignitat 
dels Palestins i dels Israelians, 
però sobretot el nostre 
compromís amb els pobres ens 
urgeix a donar suport a les 
persones que pateixen a Gaza. 
Fa un any, vam definir la 
situació de Gaza com “un 
desastre realitzat per l'home, un 

escàndol desconcertant, una injustícia que demana a la humanitat una solució”. Com a 
conseqüència de la terrible destrucció causada per la guerra de l'any passat, la nostra 
presència va recordar a la petita comunitat cristiana de Gaza que no ha estat oblidada. 
 
Desenes de milers de famílies de Gaza no tenen un habitatge adequat. En aquest últim 
període de fred polar, almenys dos nens van morir d'hipotèrmia. El bloqueig continu 
impedeix la reconstrucció i contribueix dramàticament a la desesperació que mina la 
legítima esperança dels Israelians per la seva seguretat. Però també crea nivells 
intolerables d'atur i empeny les persones senzilles cap a la pobresa més extrema. 
 
Tot i la devastació, les aterridores escenes de destrucció que hem vist, i els temors d'una 
altra guerra que hem pogut escoltar, l'esperança és viva a Gaza. Hem vist famílies que 
reconstrueixen les seves vides amb determinació. Hem vist una petita comunitat cristiana 
amb una fe enorme. Hem admirat la tenacitat de molts voluntaris. Hem visitat l'escola 
"Sagrada Família", on Musulmans i Cristians estudien i juguen junts en harmonia. Ens hem 
reunit amb les Germanes del Sant Rosari, que fidels a la seva cofundadora la beata Marie-

XV reunió de la Coordinadora de Bisbes d’Europa i Amèrica amb els 

Bisbes de Terra Santa en suport dels cristians 
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Alphonsine, que aquest any serà canonitzada pel Papa Francesc, realitzen un ministeri 
profètic d'educació. Hem celebrat la missa amb les Germanes Carmelites del Carmel de 
Betlem. La seva fundadora la beata Mariam Baouardy, és una altra cristiana Palestina que 
dóna testimoni de la santedat que encara sorgeix en aquesta terra, i també ella serà 
canonitzada aviat. 
 
Els líders polítics han de defensar la dignitat humana de la població de Gaza. Un estudiant 
ens va dir, de manera punyent, que havia rebut un correu electrònic durant la guerra en què 
li preguntaven si necessitava menjar, roba o habitatge. Va respondre, sense amargor, que 
el que necessitava era dignitat. Les persones de bona voluntat d'ambdues parts del conflicte 
volen el mateix, una vida digna de la persona humana. 
 
 En els propers mesos continuarem oposant-nos al projecte de construcció del mur a la Vall 
de Cremisan, ja que això significaria la 
pèrdua de les terres i del sosteniment 
de moltes famílies cristianes. Aquesta 
situació és tràgicament un microcosmos 
respecte a la qüestió de la terra. 
Seguirem també oposant-nos a 
l'expansió del programa dels 
assentaments, il·legals segons el dret 
internacional, de la qual hem estat 
testimonis directes a Hebron. El seu 
impacte en la llibertat de circulació dels 
Palestins i en la confiscació de terres és 
simplement injust. 
 
Després del fracàs de les negociacions 
i la consegüent violència del 2014, 
convidem urgentment els poders 
públics a ser creatius, a trobar nous 
enfocaments, per a construir ponts, no 
murs. Hem d'humanitzar el conflicte 
afavorint una major interacció entre Israelians i Palestins. La pau només arribarà quan totes 
les parts respectin el fet que la Terra Santa és sagrada per a les tres religions i és la llar de 
dos pobles. 
 
Conscients que aquest any hem caminat seguint les petjades del Papa Francesc, fem 
nostre el seu recent Discurs davant el Cos Diplomàtic : 
 
«El meu pensament es dirigeix, sobretot, a l'Orient Mitjà, començant per l'estimada terra de 
Jesús, que he tingut l'alegria de visitar el passat mes de maig i a la qual no ens cansarem 
mai de desitjar la pau. Així ho vam fer, amb extraordinària intensitat, al costat del llavors 
President israelià, Shimon Peres, i el President palestí, Mahmud Abbas, amb l'esperança 
ferma que es puguin reprendre les negociacions entre les dues parts, perquè cessi la 
violència i s'assoleixi una solució que permeti, tant al poble Palestí com a l'Israelià, viure 
finalment en pau, dins d'unes fronteres clarament establertes i reconegudes 
internacionalment, de manera que “la solució de dos Estats” es faci efectiva. » 
 
El camí de la pau exigeix el respecte dels drets humans d'Israelians i Palestins. La nostra 
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pregària alimenta l'esperança que fa possible la pau. Demanem a tots els cristians que 
preguin pels Jueus, els Cristians i els Musulmans d'aquesta terra que anomenem Santa. 
 
Bisbe Stephen Ackermann, Alemanya 
Arquebisbe Stephen Brislin, Sud-àfrica 
Bisbe Raymond Browne, Irlanda 
Bisbe Peter Bürcher, Dinamarca, Finlàndia, Islàndia, Noruega i Suècia 
Bisbe Oscar Cantú, E.U.A. 
Bisbe Christopher Chessun, Església d'Anglaterra 
Bisbe Michel Dubost, França 
Arquebisbe Ricardo Fontana, Itàlia 
Bisbe Lionel Gendron, Canadà 
Bisbe Felix Gmür, Suïssa 
Arquebisbe Patrick Kelly, Anglaterra i Gal·les 
Bisbe William Kenney, Anglaterra i Gal•les, COMECE 
Bisbe Declan Lang, Anglaterra i Gal·les 
Bisbe Kieran O'Reilly, Irlanda 
Bisbe Thomas Maria Renz, Alemanya 
Arquebisbe Joan-Enric Vives, Espanya. 
 
Nota: 
Des de 1998, la Coordinadora de les Conferències Episcopals en suport de l'Església a 
Terra Santa es reuneix per invitació de l'Assemblea d'Ordinaris Catòlics a Terra Santa. Per 
un mandat exprés de la Santa Seu, la Coordinadora de Terra Santa es reuneix cada mes 
de gener a Terra Santa, concentrant-se en l'oració, el pelegrinatge i la persuasió, amb 
l'objectiu d'actuar en solidaritat amb la comunitat cristiana, ja que aquesta experimenta 
fortes pressions polítiques i socioeconòmiques.” 
 
 
 
 

El passat 8 de setembre, festa de la nativitat de la 
Verge Maria, s’inicià a la casa general de Roma el 
divuitè capítol general de les franciscanes 
missioneres de Maria amb el següent tema: “Com 
Francesc, contemplar l’encarnació de Jesús i 
respondre al crit del pobre i del planeta”. 

Totes les capitulars es reuniren a la casa general, 
a Roma, on reposa la nostra fundadora la beata 
Maria de la Passió, vingudes dels cinc continent 
per viure aquest gran esdeveniment de l’Institut, 
allà on ella visqué i es venera la seva tomba. 

En aquest capítol general també estava previst 
elegir l’onzena superiora general i les seves 
conselleres. 

Després d’invocar l’Esperit Sant perquè ens 
inspirés aquella, que en aquest moment de la 
història pot dirigir el nostra Institut, segons la vida 

Capítol general de l’Institut de les Franciscanes Missioneres de Maria 
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franciscana i el carisme de Maria de la Passió, va sortir elegida la germana Françoise 
Massy, de nacionalitat francesa, Superiora general. 

Les conselleres elegides el dia següent són: Helen Mendonça (Índia), Celestine Lambo 
Kimbele (Congo Braza), Andrina Lee Bi Yuan (Corea), Eufemia Glemy (Perú), Yolanda 
Delleman (Bèlgica), Narele Therese Skeers (Austràlia) i Ana Filomena (Angola). 

Després d’aquest temps de gràcia, i coincidint en el dotzè aniversari de la beatificació de la 
nostra fundadora, cada capitular retornà a la seva Província, contenta i amb il·lusió i 
l’esperança de continuar essent com Francesc i Maria de la Passió, una presència que 
contempla, escolta i es meravella, acompanya i dón atestimoniatge de l’Evangeli viscut i 
proclamat. 
 

 

 

El lunes 19 de enero de 2015 tuvo lugar en Albuquerque (Nuevo 
México, EE.UU.) la ceremonia de fusión de la Congregación de 
los Hermanitos del Buen Pastor a la Orden Hospitalaria de San 
Juan de Dios.  En el Capítulo General de los Hermanos de San 
Juan de Dios, que se celebró en otoño de 2012 en Fátima, se 
decidió la fusión entre ambas instituciones. 

Al igual que la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, la labor 
de los Hermanitos está dedicada a las personas más vulnerables, sobre todo en situación 
de sin hogar, y muchos de ellos, con graves problemas de salud.  La Congregación de los 
Hermanitos del Buen Pastor está formada actualmente por 30 Hermanos presentes en 

Canadá, Estados Unidos, 
Inglaterra, Irlanda y Haití. 

Se ha escogido esa fecha haciendo 
coincidir el día  en que se fundó la 
Congregación de los Hermanitos 
por el Hno. Mathias Barret. Ese 
mismo día se constituirá la nueva 
Provincia que se llamará 
“Hermanos de San Juan de Dios de 
Norte América” “Provincia del Buen 
Pastor”.   

Culmina así el proceso de trabajo 
común entre ambas instituciones 
que compartimos el mismo carisma 
de la Hospitalidad.   
 
Para más información:  
Páginas Web de los Hermanitos 
del Buen Pastor:  

- http://www.lbgs.org  
- http://www.goodshepherdcentres.ca  
- http://www.goodshepherd.ca  
- https://www.facebook.com/pages/Little-Brothers-of-the-Good-Shepherd/127650828609 
 

Ceremònia per a la fusió de la Congregació dels Germanets del Bon 

Pastor a l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu 

http://www.lbgs.org/
http://www.goodshepherdcentres.ca/
http://www.goodshepherd.ca/
https://www.facebook.com/pages/Little-Brothers-of-the-Good-Shepherd/127650828609
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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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GRUP ANAWIM  
REUNIÓ DE SUPERIORES MAJORS, DELEGADES, 

ABADESSES I PRIORES DE CATALUNYA 
Unió de Religiosos de Catalunya 

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

 

TEMA ANY DE LA VIDA CONSAGRADA 
Reunió 2/2014-2015 

Data 9 de febrer de 2014, dilluns 

Hora 10.30-16.00 

Lloc Monestir de Sant Pere de les Puel·les. C) Anglí, 55 – 08017 Barcelona 

Assistents Superiores majors, delegades, abadesses i priores de Catalunya. 

Tema i 
contingut 

Any de la Vida Consagrada 
●  Documents de reflexió: Evangelii Gaudium i Carta Apostòlica del papa Francesc als  

consagrats 
●   Des d’aquests documents adreçats a la Vida Consagrada: 

- què ens interpel·la? 
- què és més significatiu per a la nostra missió? 

Ordre del dia 10.30 h  Arribada, acollida i cafè                 

11.00 h 
12.15 h 

Pregària i treball de grups 
Posada en comú 

13.30 h Dinar 
Comunicacions compartides 

 Comiat 

Confirmació Confirmeu l’assistència a l’URC, abans del 2 de frebrer inclòs, dillun, exclusivament 
a través del correu electrònic (urc.info@gmail.com) o pel telèfon 933 024 367 a la 
germana Mercedes Aldaz (horari: dimarts, 10-13 h.; dijous, 16,30 a 19,30 h.). 

 

 

Madrid, 15 de enero de 2015 (IVICON).- El Área de Pastoral Juvenil Vocacional de 
CONFER convoca a los delegados y delegadas responsables de PJV de las distintas 

Congregaciones Religiosas 
a una jornada que se 
celebrará el próximo 7 de 
febrero en Madrid con el 
lema “Esta es tu casa. Cómo 
vivir un proyecto comunitario 
abierto a los jóvenes”. 

La jornada que tendrá lugar 
en las RR. del Amor de Dios, 
comenzará con la Eucaristía 
a las 9:15 y a continuación, 

El Grup Anawim reflexiona sobre l’Any de la vida Consagrada 

Jornada de PJV amb el lema "Aquesta és la teva casa" 

 

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
mailto:urc.info@gmail.com
http://www.confer.es/337/activos/imagen/wcnfr_noticia_4009full-8p3KUpyQ7gzjVexH.jpg
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el hermano Mikel de la Comunidad de Taizé expondrá una charla con el tema “Cómo vivir 
un proyecto comunitario abierto a los jóvenes”. Tras un descanso, se trabajará por grupos 
para aterrizar el contenido de la charla y se pondrá en común la reflexión. Antes de comer, 
se celebrará una oración de Taizé.   

Por la tarde habrá un panel de experiencias de cuatro comunidades abiertas a los jóvenes, 
con lo que finalizará la jornada.   

Ya está abierto el plazo de inscripción a través de la página web de CONFER, en la sección 
de Actividades, o bien en el correo electrónico sec.pjv@confer.es 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
El bisbe de Mallorca, Xavier Salinas, ha manifestat la seva alegria que comparteix amb tots 
els mallorquins amb motiu de la propera canonització de fra Juníper Serra: “Veure un 
mallorquí elevat als altars, juntament amb Santa Catalina Thomàs, és un motiu de gran 

goig". Els bisbes de 
Califòrnia varen 
iniciar el procés 
que ha portat a la 
seva canonització. 
La Diòcesi de 
Mallorca es farà 
present a la 
cerimònia amb una 
delegació i 
organitzarà una 
missa d’acció de 
gràcies després de 
l’acte als Estats 
Units. 
 

El Pare Serra va 
viure a Mallorca el 
seu ‘Natzaret’, una 

vida amagada de frare”. En la seva maduresa, fra Juníper va sortir a caminar i creà múltiples 
realitats impressionants, "signe meravellós de l’ímpetu i de la força que el Senyor mou en 
el cor de les persones”. 

El seu lema, “Sempre endavant” s’ha fet realitat, de tal forma que l’Església el declararà 
sant el mes vinent de setembre. Es tracta d’un reconeixement, també, “als esforços de tants 
de missioners mallorquins que han sortit de casa nostra per anunciar Crist, per fer-lo present 
a tot el món”.  

El bisbe de Mallorca, Xavier Salinas, manifestà, a més, l’oportunitat d’aquest anunci amb el 
moment que viu l’Església de Mallorca actualment: “En un moment en què l’Església 
Diocesana està pensant a ‘posar-se en sortida’, és important tenir el testimoni i intercessió 
de fra Juníper Serra”. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

"La canonització de Fra Juníper és un reconeixement a tants 

missioners mallorquins que surten de casa nostra" 

http://www.confer.es/noticias/que_hacemos/actividades/Encuentro+de+delegados+de+Pastoral+Juvenil+Vocacional.+7+de+febrero+de+2015/%22
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Aquesta setmana va començar la 
Trobada del Govern General amb els 
Governs dels Organismes Majors 
d’Europa, sota el títol «Visió de futur 
de la Congregació a Europa». La 
trobada es desenvolupa a Varsòvia. 
 
El superior provincial de Polònia va 
donar la benvinguda expressant la 
seva satisfacció per poder acollir a 
tots els governs dels Organismes 
majors d’Europa i el seu desig que tots 
es trobessin com a casa. Els 
participants es van presentar 
breument, i a continuació el P. 
General va recordar els objectius 

d’aquesta trobada, que s’enquadrava en un procés de continuïtat amb altres cinc trobades 
que tindran lloc en els propers mesos entre el Govern General i els Governs d’Europa. 
 
En aquesta trobada en concret es volia oferir als claretians d’Europa una «Visió de futur de 
la Congregació a Europa», que ajudi a mantenir viu l’esperit missioner de la Congregació 
en el continent, i un parell de propostes organitzatives concretes perquè tots puguin oferir 
el seu parer i reaccions. 

 
 
 
 

 
 

   

 

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. 

 

Reunions intercomunitàries i intercongregacionals 

Claretians: Trobada del Govern General amb els Governs Provincials 

d’Europa 
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En el marco celebrativo del Año de la Vida Consagrada,  
la Universidad Pontificia Comillas,  
en colaboración con la CONFER,  
organiza una jornada de estudio  
dedicada a la vida consagrada. 
 
La jornada tendrá lugar en el Salón P. Pérez del Pulgar  
en la calle Alberto Aguilera 25  
(Madrid). 
 
 
 
 

Jornada sobre Vida Consagrada a Comillas (divendres 30 gener) 
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Us convidem a la taula rodona "Art i Paraula. 
Cultura del diàleg versus cultura de l'odi" que 
tindrà lloc el proper dijous 22 de Gener a les 19h 
a la seu d'AUDIR: c/Lledó num.11. Metro: Jaume 
I   
 
Aquesta taula rodona, la primera d'un cicle 
d'activitats que inicia AUDIR sobre Drets 
Humans tractarà sobre la figura de l'Ayatollah 
Abdolhamid Masoumi Tehrani, que a través de 
l'art i la caligrafia vol promoure la pau i la 
convivència entre religions i cultures.  
 
Per aquesta primera Taula Rodona, que prendrà 
l’exemple de Tehrani com a punt de partida, hem 
convocat a persones de diferents tradicions 
religioses  perquè ens parlin, a partir 
d’experiències viscudes i de l’interpel•lació que 
suposa el testimoni de Tehrani, de la possibilitat 
l’existència o no de models dins de la seva 
tradició que puguin ser comparables als de 
l’Ayatollah.  

Us hi esperem!  
Atentament, Pilar Claret i Nonell - Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós 

 
 
 

 
 

El pasado martes 13 de enero se puso en funcionamiento en Manresa un servicio de 
duchas dirigido a las personas que no pueden tener este servicio en su casa o que 
se encuentran en situación de sin hogar y que está ubicado en el Centro que la Orden 
Hospitalaria de San Juan de Dios Provincia de Aragón-San Rafael gestiona a través 
de la Fundació Germà Tomàs Canet en el antiguo convento de las Germanetes dels 
Pobres. 

 
El nuevo servicio de duchas, que inicialmente estará abierto los martes y jueves de 16h a 
18h, tiene capacidad para unos 70 usos diarios y cuenta con cuatro espacios diferenciados:  

 zona de duchas para hombres 

 zona para mujeres 

 baño para bebés  

 ducha adaptada para personas con movilidad reducida 
 
El acceso al servicio es abierto, libre y no es necesario ningún tipo de derivación previa. 
La adecuación del equipamiento ha sido posible gracias a la financiación de la Fundación 
Rosa Oriol y a la Obra Social de CaixaBanc. El equipamiento estará coordinado por 
voluntarios de la Fundació Germà Tomàs Canet y la Fundació Rosa Oriol. 
 

Art i Paraula. Cultura del diàleg versus cultura de l'odi 

Sant Joan de Déu Serveis Socials - Manresa abre un servicio de duchas 

para las personas que lo necesiten 
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El funcionamiento se irá adaptando a las necesidades que vayan surgiendo a medida que 
el equipo de voluntarios y las personas atendidas planteen, con el objetivo de crear un 
espacio que vaya más allá de una prestación meramente asistencial. 
 
Más información en www.fundaciogermatomascanet.com 
 
 
 
 

Com ja vàrem anunciar fa unes 
setmanes, organitzat pel col·lectiu 
“Caminem junts en la diversitat”, 
Càritas diocesana i la Delegació de 
Pastoral Social, el proper diumenge 
dia 25, celebrarem diocesanament, la 
Jornada mundial dels migrants. Amb 
el lema “tu tens la clau de la 
convivència” ens trobarem a la 
Parròquia de Santa Madrona, 
c.Tapioles 10 (barri del Poble- sec). 

 
L’acte començarà amb  l’Eucaristia  a 
les 12 del migdia. Eucaristia a on es 
visualitzarà la multiculturalitat de la 
nostra Església diocesana; desprès hi 
haurà una conferència sobre la 
història dels Migrants al Poble-sec; 
com ja és costum dinarem junts i a les 
16 hores, una pregària tot recordant 
els morts a la Mediterrània, amb el 
documental “ Xam” (“Coneix"). 

 
Li agrairia que dones a aquesta 
convocatòria  la màxima difusió. En el 
cas que no fos possible assistir-hi 
durant tota la Jornada es pot participar 
en alguna part d’ella. Aquest any 

volem donar especial relleu a la pregària de la tarda. No ens pot deixar indiferents la 
interpel·lació que ens va fer  el Papa Francesc en la seva visita a Lampedusa: “Qui de 
nosaltres ha plorat per aquest fet i per fets com aquest?". Qui ha plorat per la mort d'aquests 
germans i germanes? Qui ha plorat per aquestes persones que eren a la barca? Per les 
joves mares que portaven els seus nens? Per aquests homes que desitjaven alguna cosa 
per sostenir a les seves pròpies famílies?” 
 

 
 
 
¿Qué es Infancia Misionera? 
Es una institución de la Iglesia universal para promover la ayuda recíproca entre los niños 
del mundo.  

“Tu tens la clau de la convivència” 

Jornada de la Infància Missionera: “Jo sóc un d’ells” 

http://www.fundaciogermatomascanet.com/
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Miles de niños de todos los continentes participan en la Obra Pontificia de Infancia 
Misionera, cuyo lema es “Los niños ayudan a los niños”. 
Infancia Misionera es pionera en la defensa de la Infancia. Se adelantó 80 años a la Primera 
Declaración de los Derechos del Niño -la 
Declaración de Ginebra- y más de 100 años 
al nacimiento del Fondo de Naciones Unidas 
para la Infancia (UNICEF). 
 
¿Cómo nació? 
Infancia Misioneranació en 1843, por 
iniciativa del obispo francés monseñor 
Forbin-Janson, que invitó a los niños de su 
diócesis a colaborar con los niños de China. 
En 1922, el Papa Pío XI asumió esta 
iniciativa como suya, y dio a esta Obra el 
carácter de “Pontificia”. 
La Obra Pontificia de Infancia Misionera se 
instauró en España en 1852, con el apoyo 
de la Reina Isabel II. La primera niña 
registrada fue su hija mayor, la Princesa de 
Asturias. 
 
¿Cuándo se celebra? 
En España la Jornada de Infancia Misionera 
se celebra el cuarto domingo de enero. Este 
año, la Jornada será el próximo 25 de enero 
de 2015 y tiene como lema "Yo soy uno de 
ellos" 
La preparación de esta Jornada empieza 
con el Adviento Misionero y la presencia de los niños en las calles como “Sembradores de 
Estrellas”. 
 
¿Quién lo organiza? 
Las actividades de Infancia Misionera son organizadas por Obras Misionales Pontificias 
(OMP), la institución que se encarga de fomentar la cooperación con la actividad misionera 
de la Iglesia. Depende de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos -dicasterio 
de la Santa Sede-, y tiene implantación en 130 países. En el ámbito local hay una 
delegación de OMP en cada diócesis de España. 
 
 

 

 

 

HERMANAS JOSEFINAS DE LA CARIDAD  

XXI Capítulo general 
 

La alegría del servicio a la luz del Evangelio 

Germanes Josefines de la Caritat – Capítol provincial 
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Día 12: 

A Las 9: 30 las capitulares nos reunimos en nuestra iglesia, invocamos  al Espíritu Santo, 
por medio de una oración y canto, después nos dirigimos al sepulcro de la Madre Caterina 
para pedir su bendición y acompañamiento, rezamos a la Virgen del Carmen y San José, 
seguidamente nos dirigimos a la sala Capitular. 

La Madre General nos ha dirigido unas palabras de bienvenida, se ha leído los nombres de 
las capitulares y se dado inicio al triduo espiritual dirigido por el P. Bullich S.J. 

Hemos tenido una conferencia por la mañana y otra 
por la tarde en la que nos ha invitado: a tener un 
encuentro personal y comunitario con el Señor, a 
no tener miedo, a entrar con ánimo y libertad, a 
estar preparadas, a aceptar que pase lo que pase 
en el Capitulo será del Señor, a estar abiertas al 
Espíritu. 

Nos ha invitado a situarnos en el seno de la 
Trinidad y contemplar como mira Dios al mundo, y 
a la Congregación como la miro yo, como la admiro 
y la contemplo. 

Día 13 conferencia por la mañana y por la tarde 

La conferencia ha ido dirigida a Preparar el corazón 
a nivel personal y comunitario y hacer un examen 
en ambos niveles ¿preguntándonos cuál es la 
promesa de Dios en mi vida personal y 
comunitaria?  

Día 14 conferencia por la mañana y por la tarde 

Nos ha exhortado a hacer una valoración de lo que nos pide el mundo de hoy, y a poner 
nuestras capacidades reales al servicio de los demás y a aceptar la crítica y la alabanza. 

Día 15 

 Por la mañana  

 Se ha iniciado la jornada con la Invocación al Espíritu Santo por medio de una oración 
y canto y se ha leído de un pasaje de la Sagrada Escritura.  

 Se ha procedido a la elección de la secretaria capitular, escrutadoras y moderadora 
capitular 

 Se ha Aprobado el reglamento Capitular. 
Por la tarde  

 Se ha presentado la memoria del Gobierno General y de la Economía (primera parte) 
 Se han Formado los grupos de trabajo 

Día 16. 

Mañana 

 Reunión de capitulares. 
 Inicio de la jornada con una oración en silencio e invocación al Espíritu Santo. 
 Presentación de nuestro asesor Capitular P. Josep Sureda (cmf)  
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 Lectura del acta del día anterior 
 Presentación de la memoria de la 

economía (2ª parte) 
 Elección de la comisión encargada de la 

revisión de cuentas. 
 Rezo del Ángelus 

 
Tarde 

 Reunión de capitulares 
 Inicio de la reunión  con el rezo del 

Padrenuestro 
 Trabajos por grupo y elaboración de 

preguntas 
 Revisión de cuentas 
 Puesta en común. 
 Oración final y fin de la jornada  

Día 17 

Mañana 

 Misa del Espíritu Santo 
 Reunión de capitulares. 
 Inicio de la jornada con una oración al Espíritu Santo. 
 Lectura  y aprobación del acta del día anterior 
 Repuesta a las preguntas del día anterior, por parte del Gobierno General y de la 

economía. 
 Rezo del Ángelus 

 
Tarde 

 Reunión de capitulares 
 Inicio de la reunión  con una oración  
 Trabajos por grupo de las propuestas capitulares 
 Fin de la jornada con una hora santa de plegaria 

Día 18 

 A las 10:00 de la mañana nos reunimos las capitulares, iniciando nuestra jornada con una 
canción al Espíritu Santo, lo primero que hicimos fue escuchar la lectura del acta del día 
anterior, y proceder a su aprobación. 

Seguidamente se nos paso un power point, del Capítulo XIII sobre nuestras Constituciones, 
que trata en el artículo I de la función de la Superiora General. 

Eran las 10:40 de la Mañana cuando salió elegida nuestra Madre General, Madre Esther 
Díaz Torres que aceptó su cargo para un segundo sexenio, entre lágrimas de alegría y 
emoción todas las capitulares, le prestamos nuestra acogida y sumisión. Luego se tocaron 
las campanas se convoco a toda le comunidad y se entono el Te Deum de acción de 
Gracias en nuestro Oratorio, una capitular la presento a la comunidad y todas la pasaron a 
saludar. 

A las 12h tuvimos una comida fraterna, acompañándonos en la misma nuestro asesor 
capitular el P. Josep Sureda.  
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La tarde la dedicamos a trabajar en los grupos durante unas horas, y por la noche tuvimos 
un recreo comunitario en el que participo toda la comunidad para culminar este día. 

Día 19 

 A las 9:30 de la mañana las capitulares nos reunimos para iniciar nuestra jornada con un 
canto y una oración al Espirito Santo, se procedió a la lectura y aprobación del acta del día 
anterior. 

Vimos   un power point, del capítulo XIII de nuestras Constituciones que en el artículo IV 
trata sobre las Consejeras Generales y luego se procedió a la elección. 

Quedando elegida la Hna. Asunción Farres Vilamala como Madre Vicaria y primera 
consultora, la Hna. Violeta Delgado Delgado como segunda Consultora, la Hna. Dolores 
Arqués Capdevila 3ª Consultora, la Hna. Silvia Silva cuarta consultora y secretaria General 
y la Hna. Mireia Aleu i Torra Procuradora General. 

Seguidamente nos dirigimos a la tumba de Nuestra Madre Fundadora, la Madre General, 
convoco a toda la comunidad y nuestra secretaria capitular presento las nuevas consejeras 
a la comunidad.  

A los pies de la 
tumba de la 
Madre Caterina y 
del P. Gabernet, 
nuestra Madre 
General dos 
dirigió unas 
palabras y luego 
de forma 
espontanea tanto 
las capitulares 
como las 
hermanas de la 
comunidad 
expresaron su 
agradecimiento a 
la Madre 
Fundadora en 
voz alta. 

A las 14:30 horas de la tarde nuevamente reunidas en la sala Capitular, después de 
encomendarnos a Dios con la oración del Padre Nuestro, nos dirigimos a los trabajos en 
grupos, con la finalidad de concretar las propuestas que serán debatidas en las posteriores 

sesiones. 

El capítol que té lloc a Vic ha elegit el nou Consell: 

Gna. Manuela Esther Diaz Torres    reelegida superiora general 
Gna. Assumpció Farrés Vilamala       vicaria general i 1º consultora 
Gna. Violeta Delgado Delgado           2ª consultora 
Gna. Dolors Arques Capdevila           3º consultora 
Gna. Silvia Silva Lozada                     4º consultora i secretaria general 
Gna. Mireia Aleu Torra                        administradora 
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Com tots els anys per aquestes dates, els dies 17 i 18 la família franciscana d’Espanya vam 
tenir la nostra Assemblea Interfranciscana anual. En representació de la família franciscana 
de Catalunya (Tarraconense) vam assistir el P. Josep Gendrau, ofm, el P. Juan Antonio 
Adanez, ofm conv.,  i jo mateixa Consol Muñoz FMIC. 
 
En la memòria de l’any 2014 surten les activitats que han dut a terme les diverses zones 
d’Espanya. Un any més, la nostra ha estat la més productiva, doncs hem realitzat: 
 

 jornades d’estudis franciscans, juntament amb la Facultat de Teologia de Catalunya. 
El 5 de març: “El círculo de la sabiduría: Ramon Llull y la mística sapiencial”, els dies 
20 i 21 de juny les Jornades d’estudis franciscans: “Francesc d’ Assís a Catalunya, 
800 anys”.   

 “Tallers de pregària amb Francesc i Clara”, cada segon dimarts de mes, amb un 
temps de pregària i reflexió, preparat cada mes per una de les famílies. El lloc és a 
la capella de les Franciscanes Missioneres de la Immaculada Concepció, a Plaça 
Universitat. 

 El diumenge següent a la festa de St. Francesc, es va celebrar la romeria a l’ermita 
de “Sant Francesc s’hi moria”, preparada pels framenors, amb gran èxit de 
participació. 

 També s’ha seguit aprofundint amb en grans autors de l’espiritualitat franciscana, 
com Àngela de Foliño i Ramon Llull, com a preparació del 700 aniversari de la seva 
mort. 

 L’Orde franciscana seglar va tenir la trobada anual de final de curs a Montserrat, al 
mes de juny, on totes les demés famílies hi estem convidades. 

 
Les franciscanes missioneres de la Immaculada Concepció i les Franciscanes de la 
Immaculada, vam presentar en un power point, la nostra comunitat intercongregacional de 
Tánger (Marroc). 
 
En aquest any de la Vida Consagrada, continuem fent camí tots els franciscans i 
franciscanes de casa nostra, il·lusionats, alegres i esperançats. 
 

Consol Muñoz, FMIC 
 

Família franciscana 
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 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 Papa Francesc 

63 
Títol Viatge apostòlic del papa Francesc a Sri Lanka i Filipines (12-

19 de gener de 2015). Textos i intervencions. 

Font  www.vatican.va 

Data 19 gener 2015 

Publicat 22 de gener de 2015 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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. 

 

Col·lecció URC 

Viatge apostòlic del papa Francesc a Sri Lanka i Filipines 

 

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
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Curs de la Casa d'Espiritualitat Marista - Monestir de les Avellanes 
  
PRESENTACIÓ 
Sempre ensopeguem amb la mateixa pedra, 
repetim els mateixos errors... Per què? Ens en 
podem sortir? Tenim qualitats i talents personals. 
Els sabem aprofitar? L’enneagrama, un mapa de 
la personalitat, esdevé una clau per millorar la 
qualitat de vida, per desactivar els bloquejos 
que ens paralitzen, per resoldre les 
insatisfaccions personals, per construir una 
manera de viure més amorosa i lliure. Sense 
obrir-se, la pròpia veritat és impossible. La 
descoberta es converteix en un moment significatiu, 
que impulsa a la transformació personal.  
Un pont entre la tradició dels monjos i els temps 
moderns que vivim. Un pont entre la psicologia i 
l’espiritualitat. 
  
EL PROFESSOR: Lluís Serra Llansana  
  
DATES I HORARIS 
Comença el 23 de gener, divendres (arribada, sopar a 2/4 de 9 i, posteriorment, inici del 
seminari). Acaba el 25 de gener, diumenge, després de dinar. 
  
LLOC: Monestir de les Avellanes 
Ctra. C-12, Qm. 181 ● 25612 Os de Balaguer (Noguera, Lleida) 
Telèfon: 973 43 80 06 ● Fax: 973 43 80 38 
a/e: avellanes@maristes.org | Web: http://www.monestirdelesavellanes.com 

 
 
 
 
 

RECÉS MULTIGENERACIONAL 
 

Crear un espai d’interioritat en família 
-- L'Escola Ignasiana d'Espiritualitat (EIDES) ofereix un recés de cap de setmana 
de pregària i reflexió en clau ignasiana per a famílies, parelles amb o sense fills 
(adolescents, infants...) amb propostes de treball individualitzades i en grup, amb 
els Exercicis Espirituals com a rerefons.  
-- 21-22 març 
Rafael Abós, Glòria Andrés, Jaume Casassas (EIDES)  

 
ESTIU 2015: RESERVEU-VOS US ESPAI DE PREGÀRIA I SILENCI  
 

programa d'Exercicis a la Cova: 
-- Fa bo de viure una temporada de Silenci en els espais on St. Ignasi visqué els 
seus Exercicis 

L’enneagrama: un camí d’interioritat i transformació personal 

La Cova de Manresa 

mailto:avellanes@maristes.org
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-- amb la possibilitat de pregar a la Cova, a l’Hospital de pobres, a la riba del 
Cardener, en el Pont Vell, la Seu, la Creu del Tort, en el lloc de la “Il·luminació del 
Cardener”, etc. 
-- http://covamanresa.cat/docs/Exercicis%20estiu%202015.pdf 

 
CONEIXEU LA “REVISTA MANRESA”, CREADA A LA COVA EL 1925? 

-- http://manresarev.com 
 

 
Informació i inscripcions: Cova  St. Ignasi - 08241 Manresa - 93 872 04 22 - 

www.covamanresa.cat - info@covamenresa.cat 

 
 
 
 
 
 

SALA PERE 

CASALDÀLIGA 
Llibreria CLARET, C/ Roger de 

Llúria 5 – BCN 

Dimecres 28 de gener de 

2015, a les 19:00 h. 

 

CONFERÈNCIA: 
 

EGIPTE AVUI MATEIX 
Per Anton Maria Vilarrubias i Codina cmf. 

 

Una presentació del moment egipci actual des de l’experiència directa viscuda aquestes 

darreres setmanes. El P. Anton ha format part d’una expedició d’una dotzena de persones 

invitades pel ministeri de turisme de El Cairo que han visitat la secretaria del Papa 

Tawadros II, 

la secretaria de turisme del govern egipci, comunitats i monestirs coptes i han mantingut 

conversa directe amb persones musulmanes que viuen esperançades el pas polític i 

cultural del seu país. 

Es donarà una visió general de la situació particular d’Egipte en el complex i impossible 

puzzle de l’Orient Mitjà actual. 

 

HI SOU CONVIDATS! 

 

 

Conferència d’Anton Maria Vilarrúbies: “Egipte avui mateix” 

http://covamanresa.cat/docs/Exercicis%20estiu%202015.pdf
http://manresarev.com/
http://www.covamanresa.cat/
mailto:info@covamenresa.cat
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La Orden de la Visitación de Santa María 
(Ordo Visitationis Beatissimae Mariae 
Virginis, V.S.M.) somos un Instituto Religioso 
de vida contemplativa fundado por San 
Francisco de Sales y Santa Juana Francisca 
Frémyot de Chantal en 1610 en Annecy 
(Saboya, Francia). Nuestra Orden fue 
aprobada por la Santa Sede el 23 de abril de 
1618 y erigida como tal por Pablo V el 16 de 
octubre del mismo año. 
Estamos llamadas a vivir el Santo Evangelio 
siguiendo los Consejos Evangélicos de 

pobreza, castidad y obediencia, con un espíritu de profundad humildad para con el Señor y 
de dulzura para con el prójimo, atentas siempre a la renuncia del “hombre viejo” para vivir 
de la Voluntad Divina. 
Somos una Orden de vida contemplativa y de clausura papal, cuyas monjas, llamadas 
Visitandinas o Salesas (en los países de habla hispana), tenemos por fin la unión constante 
con Dios con un espíritu que no busca sino sólo a Él, independientemente de todo, excepto 
del beneplácito divino; con un espíritu de profundad humildad para con Dios y de gran 
dulzura para con el prójimo; con un espíritu que no pone el acento en las austeridades 
exteriores, siendo éstas suplidas con la renuncia interior, con gran sencillez y alegría en la 
vida común. 
 
 
 
 
 

Teresa Forcades, metgessa i teòloga, presentarà l'edició electrònica del llibre La teología 
feminista en la historia (Fragmenta, 2011) el divendres dia 23 de gener a les 19:30h, a la 
llibreria Abacus Còrsega (Còrsega 269, Barcelona). Aquesta iniciativa sorgeix gràcies a un 
acord amb Seebook que permet vendre-ho en llibreries inserit en un suport en paper. 
 

Seebook és un sistema patentat i llicenciat en exclusiva a Digital Tangible SL per a Espanya 
i Mèxic. Permet, mitjançant la compra de targetes, escanejar o copiar el codi del seu interior 

Les saleses celebren la festa de Sant Francesc de Sales 

Teresa Forcades presentarà l'edició electrònica de 'La teología 

feminista en la historia' 
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per descarregar a l'instant un ebook 
personalitzat. Es pot utilitzar qualsevol 
dispositiu: un smartphone, una tablet o un 
ordinador. 
  

La teologia feminista en la història fou publicada 
per Fragmenta l'any 2007, i fou reeditada l'any 
2008 amb una compaginació nova, que comptà 
amb una segona reimpressió el 2012. El llibre, 
de gran acollida, fou traduït al castellà el 2011 i 
publicat a la mateixa editorial dins la col•lecció 
Fragmentos. El 2013 fou publicada en portuguès 
per l'editorial Presente. 
 

Teresa Forcades resumeix així el concepte de teologia feminista que desenvolupa al llibre: 
«La teologia feminista és una teologia crítica. La investigació crítica neix sempre arran d'una 
experiència de contradicció. L'objectiu de la teologia crítica és doble: posa en evidència els 
aspectes de la interpretació rebuda que generen contradiccions i cerca d'oferir alternatives 
d'interpretació teològicament consistents que permetin superar aquestes contradiccions. 
Com que aquestes contradiccions sovint són generades per situacions de discriminació o 
injustícia, a les teologies crítiques també se les anomena teologies de l'alliberament.» Entre 
les figures que Forcades posa en relleu hi ha Isabel de Villena, Teresa de Jesús, María de 
Ágreda i Anna M. van Schurmann. 
 

El llibre ha estat present en diversos actes públics que han tingut Teresa Forcades de 
protagonista arreu d'Espanya, alhora que s'han editat dos vídeos relacionats amb l'obra: el 
de la presentació a Madrid, que avui té més de 15.000 reproduccions, i una entrevista prèvia 
a l'autora, amb més de 34.000 reproduccions. 
 

Entrada lliure. Aforament limitat. 
 
 

 

 

Els religiosos són profetes. Són els qui han 
escollit un seguiment de Jesús que imita la 
seva vida amb l’obediència al Pare, la 
pobresa, la vida de comunitat, la castedat. 
[…] En l’Església els religiosos són cridats en 
particular a ser profetes que testimonien com 
Jesús ha viscut en aquesta terra, i que 
anuncien com el Regne de Déu serà en la 
seva perfecció. Mai un religiós no ha de 
renunciar a la profecia141. 
 
141. A. Spadaro, Intervista a Papa Francesco, en La 
Civiltà Cattolica 164 (2013/III), 449-477. 
 

≪Escruteu≫ Als consagrats i a les consagrades en camí sobre els signes de Déu. 
 
Dues preguntes: 
1. Què vol dir el profetisme? Quins signes de profetisme presenten les nostres 
comunitats?  
2. Quin paper juga la vida comunitària i els tres vots en la nostra vida religiosa? 

 

Les provocacions del papa Francesc [6] 

http://www.fragmenta.cat/ca/actualitat/esdeveniments/334854
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El Seminari Conciliar de Barcelona acollirà els dies 23 i 24 de 
gener de 2015 la 8a Jornada de Pastoral Educativa, 
organitzada per la Fundació de l’Escola Cristiana amb el 
suport de la Unió de Religiosos de Catalunya, que en 
aquesta edició –sota el lema Som transmissors de la fe 
cristiana- oferirà el següent programa.  

A. Cinc blocs de treball amb tallers opcionals:  

 De la interioritat a l’amistat amb Jesús  
 Arribar a Déu a través de l’art musical  
 Arribar a Déu a través de l’art visual  
 Acompanyament en la fe  
 Reunits en el seu nom  

 

B. Racons d’experiències: presentació d’experiències reeixides per part de mestres i 
professors de les escoles  

C. La seva presència batega en el món: participació de l’activitat educativa en diferents 
espais: temple de la Sagrada Família, Migra Studium...  

D. Dues ponències (a concretar) que emmarcaran el contingut de la jornada  

E. Exposició d’editorials 
 
 

 
 
 

El programa es tramet en document adjunt a l’informatiu Horeb. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Enero 2015 
 

Nos preguntaremos qué hay detrás de este título tan teatral, que no se sabe a qué puede 
hacer referencia. Pues bien, se trata de la reflexión que desde el Área de Justicia y 
Solidaridad de CONFER queremos hacer en torno al atentado que el pasado 7 de Enero 
de 2015 sufrió el semanario satírico francés Charlie Hebdo en el que murieron 12 
personas -10 trabajadores del periódico y 2 policías-, provocando también 11 heridos. El 
título “¿Ser o no ser?” hace referencia al doble movimiento que se ha desencadenado en 
la sociedad civil, identificándose –unos- o sin hacerlo –otros-, con las víctimas del 
semanario bajo los lemas “Je suis Charlie” o “Je ne suis pas Charlie”. Con esta reflexión 
va también nuestra más absoluta condena hacia toda forma de violencia, también la que 
se ejerce institucional y democráticamente sobre determinados colectivos sociales. 

 
De pronto, todos somos Charlie, al igual que en su momento fuimos todos Miguel Ángel 
Blanco o cada una de las víctimas del atentado del 11M. En esas ocasiones, es justo que 
nos invadan sentimientos de solidaridad cuando las vidas humanas y su integridad están  
en juego. La cuestión es que, más allá de esta sensibilidad, seamos capaces de poner en 
juego todas nuestras “potencias” y capacidades (memoria, entendimiento y voluntad) para 
hacer frente a un problema que, como pasa casi siempre que nos aproximamos a la 
realidad, es bastante más complejo que como nos lo cuentan. 

Jornada Pastoral Educativa: “Som transmissors de la fe cristiana” 

CONFER Justicia y Solidaridad: “¿Ser o no ser? Esa es a cuestión” 
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Tratamiento de la información por parte de los medios de comunicación 
Términos como “islamismo radical”, “yihadismo” se nos van introduciendo casi por ósmosis 
en nuestro lenguaje (y peor aún, en nuestra sensibilidad) equiparando Islam a “terrorismo”, 
“amenaza internacional” y “criminalidad violenta”, sin saber del todo lo que decimos y a qué 
realidades responde exactamente. Todo ello fruto de la maniobra y el delicado engranaje 
usado por los medios de 
comunicación, que hoy por 
hoy son los mejores 
especialistas en crear opinión 
pública. Y acoger sin ningún 
tipo de filtro ni sentido crítico lo 
que nos transmiten los medios 
entraña sus riesgos. 
 
Llevar el Islam a su raíz 
(radicalizarlo), así como 
hacerlo con el cristianismo o 
con cualquier otra religión, no 
será nunca sinónimo de 
asumir respuestas violentas, 
sino todo lo contrario. En el 
contexto de la Vida Religiosa, 
éste es un término que 
usamos mucho: “ir a la raíz”, que 
es lo mismo que decir “volver a la fuente, a lo esencial” del Evangelio y de nuestros carismas 
respectivos. Sabemos por experiencia que ninguna religión es en sí mismo violenta y que 
éstas, vividas en radicalidad, sólo generan corrientes de vida, fraternidad, compromiso y 
solidaridad.  
En el caso que traemos a nuestra reflexión, deberíamos de sospechar sobre todo del modo 
como se está tratando la información del atentando y la cantidad de tiempo invertido en ello, 
mientras se silencian otras cuestiones. Unos, las víctimas, han quedado elevados a la 
categoría de héroes nacionales mientras que otros, los victimarios, se han convertido en el 
chivo expiatorio y puerta de entrada para “castigar” y criminalizar a todo el mundo 
musulmán. El Centre Delás d´estudis per la Pau expresa así su preocupación acerca de 
este tema, en su comunicado titulado “Que esta violencia no nos traiga más violencia”1: 
 
“Desde el Centro Delàs (…) rechazamos también la xenofobia e islamofobia que recorre 
Europa y que desde partidos de extrema derecha tanto aquí como en Francia ya ha 
comenzado a utilizar esta tragedia para criminalizar toda la comunidad musulmana y para 
exigirle explicaciones por unos actos de los que sólo son responsables sus perpetradores. 
Islam no es terrorismo, y hoy más que nunca hacemos llegar nuestro apoyo a los hombres 
y mujeres musulmanas que viven en nuestro territorio (…).No podemos evitar preocuparnos 
por la "indignación selectiva" de los estados y de los medios de comunicación cuando la 
violencia política sacude Europa, y la desigual cobertura que reciben, por ejemplo, los 
frecuentes asesinatos mediante drones armados estadounidenses en Pakistán, Yemen o 
Somalia. Condenar el ataque a Charlie Hebdo aisladamente, sin hacer patente el drama 
social que siempre conlleva la violencia política en todo el mundo, puede acabar 
convirtiéndose en un peligroso ejercicio de eurocentrismo, que alimenta la xenofobia y el 
racismo”. 
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La libertad de expresión, ¿no tiene límites? 
En el atentado al Charlie Hebdo, el asesinato de doce personas se ha equiparado con un 
ataque ejercido en corazón de la “libertad de expresión” y siempre que equiparamos dos 
elementos, algo o alguien sale perdiendo. Las víctimas merecen un respeto mayor. No son 
la personalización de ninguno de nuestros valores democráticos, sino que son seres 
humanos que ya no están entre nosotros, porque se les ha arrebatado la vida de forma 
violenta. Y la violencia hay que condenarla.  

El tema de la libertad de expresión merece su propio tratamiento. ¿Es que la capacidad de 
comunicación, por ser libre, no debe estar sujeta a ningún tipo de criterio ético? La libertad 
de expresión no nos otorga automáticamente el derecho de herir la sensibilidad de las otras 
personas, puesto que “mi libertad acaba donde empieza la de los demás”. Esto es lo que 
denunciaba el Papa Francisco en su viaje a Manila, el pasado 15 de Enero2: “En la libertad 
de expresión hay límites (…). No se puede provocar, no se puede insultar la fe de otros, no 
se puede reír de la fe. ". 
 
Terrorismo islámico y terrorismo de Estado 
Javier Jiménez Olmos, miembro de la fundación “Seminario de investigación para la Paz” 
de Zaragoza3 incluye en su definición de terrorismos el “terrorismo de Estado” y nos 
recuerda que “[en la lucha contra el terrorismo] de nada sirven respuestas militares 
desproporcionadas. Los fracasos militares en Afganistán e Irak así lo demuestran. La 
llamada “guerra al terror”, causante de las invasiones de esos dos países, no ha hecho sino 
incrementar la actividad terrorista. Los datos objetivos y los hechos son evidentes: el 
terrorismo no ha disminuido después las invasiones de Afganistán e Irak, más bien parece 
todo lo contrario (…). Organizaciones consideradas terroristas acusan a los organismos 
internacionales y a los Estados de ser a su vez los responsables de actos de terrorismo al 
amparo del poder que les garantiza la supremacía sobre los oprimidos4. 
 
El temor que manifestamos desde el Área de Justicia y Solidaridad de CONFER es que, 
como respuesta a lo acontecido en el semanario Charlie Hebdo, la Unión Europea justifique 
y legitime medidas fuertemente represivas (de hecho, ya ha empezado a hacerlo) en aras 
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de defender la seguridad de sus estados miembros, blindando de ese modo a los países, 
con el consiguiente endurecimiento de las políticas migratorias. En ese sentido, el Centre 
Delás también se posiciona:  
 
 “Manifestar nuestra inquietud 
respecto del escenario político 
que ahora se desarrolla, y que 
seguramente conlleve la 
adopción de "medidas 
excepcionales" destinadas a 
reforzar el control y la 
vigilancia del estado sobre la 
ciudadanía (la situación de 
"emergencia política" precipita 
un marco político ideal para 
llevar a cabo medidas que de 
otra manera no sería posible 
aplicar y que vulneran 
derechos fundamentales), a 
las que nos oponemos 
frontalmente. La "guerra 
contra el terror" retorna a 
Estados Unidos y los países 
de Europa occidental en forma 
de programas de espionaje 
masivo contra la población 
civil y reformas de carácter punitivo que persiguen la protesta o la ascendente militarización 
de las policías civiles”. 
 
A modo de conclusión 
Acabamos nuestra reflexión, presentando una serie de propuestas que ponemos abiertas 
sobre el tapete para activar el debate y el pensamiento en nuestras comunidades, de nuevo 
de la mano de Javier Jiménez, que nos insta a: 

 modificar los factores estructurales y culturales que conducen a la violencia 
 actuar con arreglo a las leyes internacionales y los derechos humanos. 
 fomentar unas relaciones internacionales basadas en el multilateralismo y la 

seguridad humana por encima de los intereses económicos y del militarismo. 
 no dar pábulo a choques de civilizaciones que conduzcan guerras preventivas o 

invasiones de terceros países. 
 invertir en los proceso de integración a través de la educación para el respeto y la 

tolerancia. 
 incentivar iniciativas de paz como la Alianza de Civilizaciones de las Naciones 

Unidas. 
 
1 http://www.centredelas.org/es/publicaciones/articulos/1323-que-esta-violencia-no-nostraiga-mas-violencias 
2 http://lavozdelaiglesia.com/2015/01/15/el-papa-en-el-avion-hacia-manila-la-libertadde- 
religion-y-de-expresion-no-son-para-ofender-a-los-demas 
3 Además, miembro del Grupo de Expertos del Observatorio PSyD de la Cátedra de Paz, Seguridad y Defensa 
de la Universidad de Zaragoza. Profesor del Máster de Liderazgo y Administración Pública de la Universidad 
San Jorge de Zaragoza. 
4 https://jjolmos.wordpress.com/2015/01/12/las-causas-del-terrorismo-yihadista 
 

https://jjolmos.wordpress.com/2015/01/12/las-causas-del-terrorismo-yihadista
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 Casa de Espiritualidad “Maria Antonia París” 
c) Major de Sarrià, 169 
08017 Barcelona | Tl. 932 037 212 
 

Del 22 al 29 de junio. P. José Ignacio González Faus, sj 
Del 6 al 14 de julio. P. Jaume Boada, op. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Premis i certàmens. No és el primer cop que insistim en el valor de la participació en 
certàmens, tant per part de l’escola com dels alumnes. És una forma de presència pública 
de l’escola que no hem de menystenir. Menys ara, que necessitem incrementar aquesta 

Fundació Escola Cristiana de Catalunya informa núm. 539  19|01|2015 

Casa d’Espiritualitat Maria Antònia París: “Exercicis espirituals” 
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presència. Així, doncs, tant per reconeixement com, en alguns casos, pel valor del 
premi, paga la pena de participar-hi.  

És difícil guanyar, no cal dir-ho, però sovint participar-hi no ens obliga a fer més del que ja 
fem, i constatem que l’Escola Cristiana de Catalunya no està sempre prou representada 
entre els participants, d’acord amb el seu pes específic en el sector.  

Aquesta reflexió repetida altres cops ve a tomb en aquest 2n trimestre en què vencen els 
terminis per presentar-se a diverses convocatòries, algunes de les quals esmentem a 
continuació:  

 Tal com hem anunciat darrerament, aquest proper dijous, 22 de gener, és la data 
límit per presentar-se al Premi Ensenyament - Fundació Cercle d'Economia, que té com 
a objectiu donar reconeixement i suport a projectes emprenedors que fomentin el 
canvi, la iniciativa, la innovació i la millora en la qualitat de l'educació.  

 També avui us recordem que està oberta la convocatòria dels XXXVII Premis 
Baldiri Reixac 2014-2015, convocats per la Fundació Lluís Carulla i destinats a l'estímul i 
al reconeixement de l'escola catalana. Inclou premis a les escoles, als alumnes i a mestres 
i professors. El termini de presentació s'acaba el proper 12 de febrer.  

 El 9 de febrer finalitza el termini per presentar-se al Mobile Learning Awards, el 
primer concurs de vídeos amb dispositius mòbils, del qual hem anat fent difusió.  

 El diumenge 15 de febrer finalitza el termini de presentació de treballs al Concurs 
Bíblic de Catalunya, que ja fa força dies que us vàrem presentar.  
 
 També és important recordar certàmens que impulsem des de l’Escola Cristiana; 
concretament, aquells que tenen per objectiu fer emergir les bones practiques del les 
escoles del col·lectiu, com el 5è Premi TIC a l’escola (data límit de presentació: 28 de 
febrer), el 1r Concurs de Projectes Emprenedors (data límit de presentació: 17 de març) 
i el 8è Premi Armengol Mir (data límit de presentació: 11 de maig).  
 
 
 

 

(IEMC - 20/01/2015) Enguany, 
l’Institut Emmanuel Mounier de 
Catalunya (IEMC) i la Facultat de 
Filosofia de Catalunya han decidit 
atorgar el Reconeixement Emmanuel 
Mounier 2015 al jesuïta José Ignacio 
González Faus, pel seu permanent 
compromís en defensa del 
desenvolupament humà, la pau, els 
drets de les persones i la plena 
convivència en tota la seva trajectòria, 
sobre la base de la recerca de 

l’autèntica fe cristiana i l’aprofundiment de la dimensió teològica de la persona humana. 

Filòsof i teòleg, el guardonat és membre de l’Àrea Teològica de Cristianisme i Justícia i un 
dels seus principals ideòlegs. El premi li serà lliurat el dia 21 de maig a la Sala Sant Jordi 
de la Facultat de Filosofia de Catalunya en un acte previ a la sessió ordinària de l’Aula 
Mounier prevista per a aquesta data. 

González Faus, premi Emmanuel Mounier 2015 

https://mouniercatalunya.wordpress.com/2015/01/15/reconeixement-emmanuel-mounier-catalunya-2015/
http://www.cristianismeijusticia.net/ji-gonzalez-faus
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L’Institut Emmanuel Mounier de Catalunya (IEMC) amb la col·laboració de la Facultat de 
Filosofia de Catalunya de la Universitat Ramon Llull atorga cada any el Reconeixement 
Emmanuel Mounier a aquelles persones o institucions que destaquin per actituds i activitats 
que expressin les qualitats més apreciades de la persona humana, tan en l’àmbit 
intel·lectual com pràctic, en l’horitzó del pensament personalista, sota les característiques 
del compromís amb el creixement de l’ésser humà i amb l’avançament comunitari vers un 
món més just i habitable. 

Vegeu: http://www.catalunyareligio.cat/articles/67220 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
CICLO “B”. CINE Y LITURGIA. TEMPS ORDINARI. Prof. Peio Sánchez 

 
 
 
 
 

II TIEMPO ORDINARIO. “Vieron dónde vivía y se quedaron con él” 

“Prefiero el paraíso” (2010) Giacomo Campiotti 

Las lecturas de este domingo nos sitúan ante la llamada (1 
Sam), el encuentro (Jn) y el seguimiento (1 Cor ) de Cristo. La 
película “Prefiero el paraíso” nos presenta la vida de San Felipe 
Neri desde que llega a Roma (1533) con la idea de hacerse 
misionero para ir para las Indias. Sin embargo, los niños y 
jóvenes de  la Roma empobrecida roban su corazón. La figura 
del santo de la alegría se presenta en paralelo con la figura de 
Jesús de Nazaret. Especialmente significativa es la evolución 
donde el primer grupo de chicos va descubriendo en las 
actividades del Oratorio su vocación. A resaltar la banda 
sonora del especialista Marco Frisina con una canción que se 
ha hecho muy popular. 

 Veamos, tras ver la película, los paralelismos que 
encuentramos entre Jesús de Nazaret y la vida de San Felipe Neri. 

 ¿Cómo cambian los chicos tras encontrarse con el segundo apóstol de Roma? ¿Qué 
caminos diferentes escogen cada uno? ¿Hay alguno que se despista? 

 ¿Cuándo pronuncia el santo de “Sed buenos si podéis” la frase de “Prefiero el 
paraíso”? ¿Qué quiere decir con ella? 

 ¿Cómo va nuestra experiencia de llamada, encuentro y seguimiento de Cristo? 

(Orientación para padres y educadores: Todos los públicos) 
 
III TIEMPO ORDINARIO. JORNADA DE LA INFANCIA MISIONERA. “Convertíos y 

creed en el Evangelio” 

Millones (2004) Danny Boyle.  

Damien de 7 años ha perdido a su madre recientemente, ahora vive con su padre y con su 
hermano mayor Anthony de 9 años. Mientras que éste ha afrontado el duelo con sentido 
práctico, Damien es un soñador lleno de fe. La trasparencia de la bondad del pequeño será 
un buen modelo en el día de la Infancia Misionera. Y todos los que se acercan a él terminan 
por convertirse en buena gente como nos indica hoy el libro de Jonás (1ª Lect.) y la 
propuesta de la conversión a la que nos invita Jesús (Ev.). Y es que la bondad se contagia 
como la gripe. 

Cine i litúrgia 
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 A Damien se le aparecen los santos.  Hagamos una 
lista de los santos que se le aparecen. ¿Quién es el 
último? ¿Por qué si no es un santo “oficial”? 

 Nos fijamos en cómo el dinero contagia mal rollo y 
ambición a algunos personajes. ¿Quiénes son los que 
quieren quedarse con él? ¿Qué hace Damien con el 
dinero? ¿Te has fijado que aparecen las misiones? 

 Procura resaltar los rasgos de la bondad de Damien 
¿Qué te ha atraído más de él? ¿Crees que la bondad 
de los otros nos cambia? 

 La bondad de Daniel ayuda a los demás ¿Quiénes son 
los personajes que se convierten desde la relación con 
él? 

 (Orientación padres y educadores: No recomendada 
menores de 7 años contiene alguna palabra fuerte, alguna 
escena intensa y ligera irreverencia) 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Arran dels atemptats terroristes de París, “Signes 
dels temps” reflexiona sobre els fonamentalismes 
religiosos i la violència exercida en nom de Déu. 
També parla de la blasfèmia i els límits de la llibertat 
d’expressió. Taula rodona amb la participació de 
Fátima Taleb, musulmana i mediadora intercultural, 
Jaume Flaquer, jesuïta i coordinador del Grup de 
Diàleg amb l'Islam de la Fundació Migra Studium, i 
Lena de Botton, sociòloga i membre del Consell 

Assessor per a la Diversitat Religiosa de la Generalitat de Catalunya.  
 

Altres temes: 
- Testimoni de Juan José Aguirre, bisbe de Bangassou, a la República Centreafricana. 

 
Data: 25 de gener de 2015 
Horari d’emissió: TV3, diumenge, a les 10,00 

www.tv3.cat/signesdelstemps 

www.facebook.com/signesdelstemps 

 
 
 

 

 

 

    GENER | 2015 
18-25 dg Octavari per la Unitat dels Cristians  

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

26 dl CEVRE - Formació inicial T2  

28 dc 

LA JOIA DE LA VIDA CONSAGRADA A LES DIÒCESIS DE CATALUNYA 
Trobada de superiores i superiors majors amb els bisbes de la 
Conferència Episcopal Tarraconense 
URC - Junta directiva 

31 ds Jornada de la Vocalia de Pastoral Juvenil i Vocacional 

Signes dels Temps de TV3: “Fonamentalisme religiós” 

Calendari URC - CEVRE 2014-2015 

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

   

Secretaria de l’URC 
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