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Jornada Mundial de la Vida Consagrada: “Amics ferms de Déu” 
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Sense comprendre el sentit profund de la vida, resulta 
gairebé impossible viure-la a fons. Des d’una òptica 
consumista, la vida es redueix a uns recursos que puc 
utilitzar al meu gust per al meu plaer i conveniència. Una 
conducta similar impedeix descobrir-ne l’essència. La vida és 
un do, és a dir, una cosa que he rebut sense cap mèrit per 
part meva. N’hi ha prou de fer un cop d’ull al carnet d’identitat 
per adonar-me que conté una sèrie d’informacions que no 
depenen de la meva voluntat. La meva data de naixement, 
el lloc, els pares, la llengua materna, les empremtes 
digitals... són dons. Un bagatge que he rebut sense que 
ningú em donés permís ni em consultés per veure si m’agradava. Només a partir d’una 
realitat no triada puc exercir la meva llibertat. 

El fet que la vida sigui un do implica que el seu sentit més profund es pot obtenir quan, des 
de la meva llibertat i responsabilitat, converteixo la meva vida en un do per als altres. 
Existeixo perquè sóc un do. La meva realització no consisteix a mirar-me el melic sinó a 
transformar-me en un do per als altres. L’obstacle més gran per comprendre aquesta veritat 
existencial és l’ego, que sempre és autoreferencial. Explicar el pecat original no resulta gens 
fàcil, però experimentar-lo en les pròpies entranyes resulta evident. Al nostre camp de blat 

també hi ha zitzània. El projecte inicial 
és el do. L’ego, la zitzània, sobrevé i 
crea una lluita interna de proporcions 
gegantines, perquè pretén encarrilar 
el do cap als interessos egoistes. 
Sovint sucumbeixo sense adonar-me 
de la meva derrota. 

El 2 de febrer se celebra la Jornada 
Mundial de la Vida Consagrada. A 
Catalunya, hi ha 119 instituts 
religiosos femenins i 46 de masculins, 
prop de 800 comunitats i uns 6.000 
religiosos i religioses, incloent-hi els 
monestirs de vida contemplativa. La 

Unió de Religiosos de Catalunya és el marc de comunió entre aquestes institucions i 
persones per treballar al servei del Regne de Déu. La vocació a la vida consagrada s’arrela 
a la vocació universal a la vida com a do. Els talents de cada persona es posen al servei 
del Senyor present en els homes i dones del nostre temps. No és el nombre ni la qualitat 
de talents rebuts la causa de ser cridats a una vocació religiosa, sinó la voluntat lliure i 
misteriosa de Déu. En altres èpoques, es definia la vida religiosa com a vida de perfecció. 
Avui es defuig aquesta expressió o, encara més, se l’explica d’una altra manera. Existeix 
un perfeccionisme malaltís i autoreferencial que es mostra superior als altres i que allunya 
d’entendre la vida com un do. Els religiosos són conscients que l’ego i la zitzània poden 
dificultar el seguiment de Jesús a la llum de l’evangeli. Per això, s’obren amb alegria i 
humilitat davant la misericòrdia del Senyor i busquen lliurar-se de cor al servei dels altres. 

Lluís Serra Llansana 

La vida com a do 
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Arquebisbat de Tarragona:  

Diumenge 1 de febrer (2015), a les 11 celebració la Catedral de la Jornada Mundial de la Vida 

Consagrada. Presidirà l’Eucaristia el Sr. Arquebisbe.  

Bisbat de Tortosa:  

Festa de la Vida Consagrada, el 2 de febrer, presidida pel Sr. Bisbe. El dissabte, 4 de febrer, a les 

Germanes Teresianes d’El Jesús, de 16.30 a 18.30 h: paralitúrgia celebrativa del do de la vida 

consagrada. 

Bisbat de Lleida:  

El dissabte 7 de febrer celebrarem la Jornada de la Vida Consagrada a l'Acadèmia Mariana (c/ 

Acadèmia, 17. Lleida.). Començarem a les 10 h amb l'eucaristia, després esmorzar, xerrada i 

treball de grups. A les 13'30 h dinarem junts. 

Bisbat d’Urgell: 

Cada comunitat d’acord amb el rector de la 

parròquia. 

Bisbat de Solsona: 

El dia 2 de febrer les celebracions es fan 

per Arxiprestats.  

Bisbat de Vic:  

1 de febrer, a Vic, trobada de tots els 

religiosos i religioses del bisbat a la 

Catedral. A 2/4 de 12, celebració de 

l’Eucaristia presidida pel Sr. Bisbe. Dinar al Casal Claret. 

Bisbat de Girona:  

El dia 2 de febrer, a les 7 de la tarda, eucaristia solemne a la parròquia del Mercadal, presidida 

pel Sr. Bisbe  

Arquebisbat de Barcelona:  

El dia 2 de febrer, Eucaristia a la Catedral, presidida pel Cardenal Martínez Sistach, a les 7 de la 

tarda. 

Bisbat de Terrassa:  

El diumenge dia 1 de febrer de 2015 al Centre Borja de Sant Cugat del Vallès, tindrem la trobada 
anual de religiosos de la diòcesi amb el següent esquema: 

16.30h. Arribada i pregària inicial 
16.45h. Conferència del Gmà Lluís Serra, marista, i secretari general de la URC sobre 

“L’exhortació Evangelii gaudium i la vida consagrada” 
18h. Descans 
18.30h. Eucaristia presidida pel Sr. Bisbe 
19.30h. Refrigeri i comiat 

El dilluns dia 2 de febrer missa a la Catedral presidida per Mons. Salvador Cristau, Bisbe auxiliar 

Bisbat de Sant Feliu de Llobregat:  

El dilluns 2 de febrer, eucaristia a 7 de la tarda presidida per Mons. Agustí Cortés a la catedral de 

Sant Llorenç 

Principals celebracions a les diòcesis catalanes 
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L’Església en oració per la vida 

consagrada 

Vine, Esperit Creador, amb la teva 
multiforme gràcia il·lumina, vivifica i 
santifica la teva Església! 
Unida en lloança et dóna gràcies 
pel do de la Vida consagrada, atorgat i 
confirmat en la novetat dels carismes al 
llarg dels segles. 
Guiats per la teva llum i arrelats en el 
baptisme, homes i dones, atents als teus 
signes en la història,  
han enriquit l'Església, 
vivint l'Evangeli mitjançant el seguiment de Crist 
cast i pobre, obedient, orant i missioner. 
Vine Esperit Sant, amor etern del Pare i del Fill! 
Et demanem que renovis la fidelitat dels consagrats. 
Que visquin la primacia de Déu en les vicissituds humanes, 
la comunió i el servei entre la gent, 
la santedat en l'esperit de les benaurances. 
Vine, Esperit Paràclit, fortalesa i consolació del teu poble! 
Infon en ells la benaurança dels pobres 
perquè caminin per la via del Regne. 
Dóna'ls un cor capaç de consolar 
per eixugar les llàgrimes dels últims.  
Ensenya'ls la força de la mansuetud 
perquè resplendeixi en ells el Senyoriu de Crist. 
Encén en ells la profecia evangèlica 
per obrir sendes de solidaritat i sadollar la set de justícia. 
Vessa en els seus cors la teva misericòrdia 
perquè siguin ministres de perdó i de tendresa. 
Revesteix-los de la teva pau 
perquè puguin narrar, en les cruïlles del món, 
la benaurança dels fills de Déu. 
Enforteix els seus cors en les adversitats i en les tribulacions, 
que s'alegrin en l'esperança del Regne futur. 
Associa a la victòria de l’Anyell els  que per Crist 
i per l'Evangeli estan marcats amb el segell del martiri. 
Que l’Església, en aquests fills i filles  
pugui reconèixer la puresa de l'Evangeli 
i el goig de l'anunci que salva. 
Que Maria, Verge feta Església, 
la primera deixebla i missionera 
ens acompanyi en aquest camí. 
  
AMÉN. 

Any de la Vida Consagrada 2015: “Oracions del papa Francesc” 
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Oració dels consagrats i consagrades 

 

Déu d’Abraham, d’Isaac i de Jacob, 

Pare de nostre Senyor Jesucrist i Pare nostre, 
acull l’oració que et presentem. 
Mira amb bondat els nostres desitjos 
i ajuda’ns a viure amb passió el do de la vocació. 
 
Tu, Pare, 
que en el teu projecte gratuït d’amor 
ens crides, en l’estabilitat o en la itinerància, 
a buscar el teu rostre en l’Esperit, 
fes que siguem memòria teva: 
sigues font de vida en la solitud i en la fraternitat, 
i fes que puguem ser, en el nostre temps, reflex del teu amor. 
 
Crist, Fill de Déu viu, 
que caminaves pels nostres carrers 
cast, pobre i obedient, 

company nostre en el silenci i en l’escolta, 
mantén en nosaltres la pertinença filial 
com a font d’amor. 
Fes que visquem l’Evangeli de la trobada:  
ajuda’ns a humanitzar la terra i a crear fraternitat, 
portant les fatigues de qui està cansat 
i no està en recerca de res més, 

l’alegria de qui espera, de qui busca, 
de qui custodia signes d’esperança. 
 
Esperit Sant, Foc que cremes, 
Il·lumina el nostre camí en l’Església i en el món. 
Dóna’ns el coratge de l’anunci de l’Evangeli 
i l’alegria del servei en el ritme quotidià. 
Obre el nostre esperit a la contemplació de la 
bellesa. 
Custodia en nosaltres la gratitud i l’encant per la 
creació. 
Fes que reconeguem les meravelles 
que tu realitzes en tot ésser vivent. 
 
Maria, Mare del Verb, 
vetlla sobre la nostra vida d’homes i dones 
consagrats, 
perquè l’alegria que rebem de la Paraula 
ompli la nostra existència, i la teva invitació 
a fer el que el Mestre diu (cf Jn 2, 5) 
ens trobi actius intèrprets en l’anunci del Regne. 
 
 
Amén. 
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Aquesta és una bona pregunta: per què vaig dir sí a la vocació religiosa? Doncs diria que per 
una experiència, per una constatació, i uns testimoniatges preciosos.  

En primer lloc, diria que la meva vocació és fruit de sentir-me convidat des d’un amor suau, 
profundament respectuós, preciós..., però que alhora he experimentat com vigorós i ple de 
força.  

Per això m’agrada tant la imatge del profeta Osees quan diu: «Jo l’atreia cap a mi amb llaços 
d’afecte i amor» (Os 11), que inclou els dos aspectes de tendresa i de fermesa. Sí, la vocació 
penso que té a veure amb l’experiència de l’amor, del ser captivat per aquest amor... Un amor 

que descobreixes que «des de sempre» t’ha 
acompanyat. (Jr 1) I veus que la teva vocació té a 
veure també amb l’amor que pots donar.  

Hi ha una experiència que recordo bé, que és 
totalment subjectiva i pot semblar ridícula, però que 
em va impactar. Un dia, pregant amb un evangeli 
que no recordo, em va venir aquesta pregunta: «I si 
fos veritat... i si tot això que surt a l’evangeli, sí, tot, 
fos veritat, però veritat de debò...?» No ho puc 
explicar gaire, però em va impactar tremendament 
només entrellucar la possibilitat que l’Evangeli, la 
Bona Nova, la vida i el missatge de Jesús, fos 
realment certa, verdadera, profundament real...  

Aquesta experiència de l’amor fontal, que és «des 
de sempre» i que alhora et convida a viure-ho i a 
fer-ho present en el nostre món, mobilitza molt. 
Moltes persones no religioses ho han viscut, segur. 
Però per a mi era clar que la manera de viure-ho 
era vivint totalment en aquest amor, i per fer-lo vida.  

En segon lloc, m’agrada sempre constatar els 
«efectes de la vocació». Una persona em deia: «Què diries a uns joves que em pregunten si 
això que senten quan preguen és de Déu o no?» I jo responia: «Si la teva experiència et 
descol·loca, et desplaça cap a l’atenció i la tendresa envers els més pobres, si et porta “allà 
on no pensaves”, i veus que allà et compromet, t’humanitza, i et fa més persona, més ple..., 
llavors és de Déu.»  

Doncs bé, he de dir que la vocació m’ha posat en contacte amb persones realment diverses, 
que ara no enumeraré, però que m’han permès experimentar que el cor té molt, molt d’espai: 
té una capacitat enorme d’estimar i no de forma exclusiva, sinó a moltes persones, i amb una 
gran profunditat a cadascuna d’elles. Casaldàliga explica molt bé el cor de la vocació religiosa 
quan diu: “no és que deixeu el cor sense noces. Haureu d’estimar-ho tot, tots, totes, deixebles 
d’Aquell que primer va estimar”... Sí, comprovar que és veritat que pots “estimar-ho tot, tots, 
totes”, és una experiència molt fonda. I finalment els testimonis: tant de companys religiosos 
aquí, que fan tant de bé a moltes, molte s persones, com de missioners en països llunyans i 
tremendament pobres. En aquests testimonis veig que la vida religiosa pot ser tremendament 
fecunda, plena, felicitant, i moguda per un amor sense límits ni càlculs. Com el d’Aquell a qui 
seguim.  

Catalunya Cristiana – 25 de gener de 2015 

Per què has dit que sí? Pare Llorenç Puig, jesuïta 
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Ignasi Ricart, cmf – Full Dominical 
 
La vida significa per als homes i les dones créixer i madurar, aprendre cada dia. Una 
persona és ben humana com més preparada està per ser-ho. I un cristià sap que ho ha de 
ser amb els dons i la vocació que ha rebut. Aquí hi ha el meu camí, la meva tasca.  
És el moment en què Jesús comença a reunir els deixebles al seu voltant. El Baptista 
exerceix la seva vocació: aquí em troba el Senyor que m’ha cridat. L’evangelista resumeix 

en breus paraules la seva 
missió de precursor. Els 
deixebles pregunten pel lloc 
on s’allotja Jesús, que és 
llenguatge de comunió. La 
resposta es fa amb el 
llenguatge de la fe: «Veniu i 
ho veureu»; i es completa 
amb un «es quedaren amb ell 
aquell dia. Eren vora les 
quatre de la tarda». La 
paraula de Jesús és 
transformadora: aquest és el 
procés de tothom qui s’a - 
costa a Jesús. El 
testimoniatge que porta a la 
comunió amb Jesús, passa 
del veure al creure i es 
projecta fins a contagiar 
l’altre: «Hem trobat el 
Messies.»  
La crida de Jesús es fa sentir 
com una invitació personal, 

sempre nova i irrepetible, ja que obre el camí a una experiència comunitària. Així és la vida 
cristiana: cercar i trobar el Senyor que camina al davant, sentir el seu esguard que invita a 
seguir-lo, mirar de conèixer-lo més de prop, fent camí amb ell. D’una manera o d’una altra 
aquestes són les etapes de la vocació cristiana que canvia la vida del deixeble de Jesús, el 
Crist. Déu ens crida pel nostre nom.  
Andreu estava tocat per les paraules del seu mestre, Joan Baptista, però corre cap el qui 
aquest assenyala com a Messies. Andreu ha estat la primera plantació del Senyor i dóna 
els seus fruits de la terra conreada pels profetes. Va escoltar del Baptista: «Mireu l’Anyell 
de Déu...»; i, ple de joia, corre cap al seu germà Pere, que encara no coneix Jesús: «Hem 
trobat el Messies.»  
Més enllà de la facilitat o de la dificultat a seguir Jesús, ens trobem sempre amb aquesta 
dinàmica a la qual hem d’invitar els germans i les germanes: cercar Jesús, trobar-lo, i un 
cop l’hem trobat quedar en comunió viva amb la seva persona. I això ho hem de fer amb la 
il·lusió d’Andreu quan explica al seu germà Pere que han trobat el Senyor i que també ell 
està invitat a fer aquesta experiència d’una manera comunitària. Només Jesús té paraules 
de vida eterna, que assacien la fam (és el veritable pa de la vida) i la set (calmen la set 
profunda de sentit de la vida). 

Seguir Jesús 
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Entrevista al superior general de los Maristas, Emili Turú 
 

RELIGIÓN 26.01.2015 
 Miriam Díez Bosch 
 

 

Emili Turú  

Si no hay vocaciones, ¿qué va a a pasar en la Iglesia? La respuesta de este superior 
general de los Hermanos Maristas es clara y en línea con Francisco: esto no va a ocurrir 
aunque "han sido años duros, de caminar frecuentemente a tientas". 
  
Usted ha podido mantener encuentros con el Papa Francisco. ¿Por qué motivo cree 
usted que ha querido dedicar el año 2015 a la Vida Consagrada?  
Creo que se sitúa en la tradición de invitar a toda la Iglesia a prestar atención a un 
determinado grupo o a algún elemento importante de nuestra tradición; así, por ejemplo, se 
dedicó el año 2009-2010 a los sacerdotes, y el año 2012-2013 fue el “año de la fe”. En este 
caso, es una invitación a que todos los miembros del Pueblo de Dios descubramos más a 
la Vida Consagrada y profundicemos en su sentido. 

La Vida Consagrada es, probablemente, uno de los grupos eclesiales que se tomó más en 
serio la invitación del Concilio Vaticano II a la renovación, y ha vivido, por tanto, en un 
período de tiempo relativamente corto, unas transformaciones formidables. 

La vida consagrada, ¿en peligro? 

http://experts.aleteia.org/es/experts.html?ide=3251
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Han sido años duros, de caminar frecuentemente a tientas, tratando de ser fieles a las 
llamadas del Espíritu. Este período de transformación interna pedida por el Vaticano II creo 
que no está cerrado todavía, y por ello me parece muy positivo que el Papa confirme este 
esfuerzo de renovación e invite a la esperanza, como dice en su Carta apostólica con motivo 
del año de la Vida Consagrada: No os unáis a los profetas de desventuras que proclaman 
el final o el sinsentido de la vida consagrada en la Iglesia de nuestros días. 
En este mismo sentido, ofrece los objetivos para este año 2015: mirar al pasado con 
gratitud, vivir el presente con pasión, abrazar el futuro con esperanza. 
 
¿La falta de vocaciones pone en peligro la vida consagrada? 
El Papa Benedicto XVI dijo en 2010 que ante la disminución de los miembros en muchos 
Institutos y su envejecimiento, evidente en algunas partes del mundo, muchos se preguntan 
si la vida consagrada sea hoy también una propuesta capaz de atraer a los jóvenes. 
Sin embargo, observó, la vida consagrada como tal tiene su origen en el propio Señor que 
escogió para Si esta forma de vida virgen, pobre y obediente. Por eso la vida consagrada 
nunca podrá faltar ni morir en la Iglesia: fue querida por el propio Jesús como parcela 
irremovible de su Iglesia. 
La falta de vocaciones, pues, allí donde se da, no anuncia el fin de la vida consagrada, me 
parece, sino más bien el fin de una determinada manera de vivir la vida consagrada. Creo 
que los dolores actuales no son de agonía, sino de parto. Algo así como una crisis de 

crecimiento, de la cual la vida 
consagrada saldrá más reforzada y 
más evangélica. 

  
Y, ¿no cree que hablamos con 
frecuencia de la consecuencia y no 
suficientemente de las causas de 
esta falta de vocaciones? ¿Cuáles 
son, según usted? 
Doy por supuesto que el Señor sigue 
llamando a jóvenes a la Vida 
Consagrada, por tanto, aun a riesgo 
de simplificar las cosas, diría que la 
falta de vocaciones se debe 

básicamente a dos razones: o bien los jóvenes no escuchan esa llamada, o bien lo que les 
ofrece la Vida Consagrada no les interesa. 
Por tanto, me parece que hay un doble trabajo: en primer lugar, acompañar a los jóvenes y 
poner las condiciones para que puedan escuchar y aprender a discernir la voz del Señor y, 
segundo, que los religiosos y religiosas vivamos de tal manera que podamos ser 
reconocidos por los jóvenes por nuestra capacidad de riesgo y valentía, por nuestra alegría, 
por nuestra vivencia de la fraternidad evangélica, por nuestra presencia en las fronteras y 
los márgenes, por nuestra profunda espiritualidad… 
 
El Papa Francisco es jesuita, religioso. ¿Cuál cree usted que es su sueño para este 
año dedicado a la vida consagrada? ¿Cómo imagina Francisco la contribución de los 
religiosos a la Iglesia? 
Hace poco más de un año, en el encuentro que los Superiores generales tuvimos con el 
Papa, éste resumió su visión de la Vida Consagrada en una hermosa expresión: ¡Despertad 
al mundo! 
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El mismo Papa es, efectivamente, miembro de una comunidad religiosa, por tanto creo que 
el significado de ese despertar al mundo lo podemos leer en su propia manera de vivir, y 
no sólo en sus palabras: ¿no está el Papa despertando al mundo y también a muchos 
cristianos que quizás dormitábamos desalentados? 
Su cercanía cordial y sincera a cualquier persona, especialmente a aquellas que más sufren 
o que están marginadas en la sociedad; su voluntad de vivir la pobreza evangélica; su 
alegría contagiosa; su confianza en la providencia de Dios; su audacia y profunda libertad 
interior; su pasión por la salida misionera de la Iglesia… ¿no son claras indicaciones del 
tipo de vida religiosa que el Papa desea? 
 
 

 

 

Reconozco haberme hecho esa pregunta alguna vez presionada por las circunstancias: 
cuando entré en el noviciado en los años 60 éramos 7.000 en mi Congregación y ahora 
estamos en 2.000. Resulta inevitable hacer un cálculo elemental con su pregunta 
correspondiente: si en 50 años somos 5.000 menos y se mantiene la misma tendencia en 
un futuro próximo: ¿cómo gestionar esta disminución alarmante al menos en países del 
Norte? ¿Seguiremos existiendo dentro de 50 años? 

Una vez enfrentado la pregunta, ya de por sí dura de formular en alto, y después de 
reflexionar sobre ella con más gente, lo que voy a decir no tiene nada de teórico y lo 
comparto por si puede ayudar a quienes estén en situaciones parecidas o aún más graves.  

Una escena bíblica me sirve de punto de partida: el rey Ezequías cayó enfermo, el profeta 
Isaías fue a visitarle y le espetó en un 
alarde de delicadeza pastoral: “-Haz 
testamento porque te vas a morir”. 
Ezequías entonces se volvió de cara a la 
pared y se puso a rezar y a llorar (Is 
38,1-8).  

La postura de cara a la pared es 
elocuente y puede presentar 
modalidades varias:  

a. Negación de lo que está pasando por 
miedo a afrontar la situación.  
b. Lanzamiento atolondrado a la captura 
de vocaciones  
c. Importación de jóvenes de los Mares 
del Sur para que cuiden de nosotros y 
sostengan nuestras instituciones.  

d. Desafección y distancia de los asuntos congregacionales con un amargo: 
“sálvese quien pueda”.  

¿Y cuál sería la reacción sensata? Pues la del valor de agarrar un espejo, mirarnos en él 
y preguntarnos: “Espejito, espejito ¿nos estará pasando algo de esto?” 

Y, una vez contemplada con lucidez y cordura la situación, prepararse para la visita de 
Doña Nostalgia, Doña Pérdida y Don Desconsuelo, que llegarán con su banda sonora 
de lamentos, ayes y lágrimas. Dejarles pasar, saludarles educadamente y permitir que se 
expresen con libertad, pero no prolongar demasiado su visita. (Ojo, en cambio, con abrir la 

¿Y si desaparecemos? 
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puerta a Don Quehemoshechomal y a Doña Culpabilidad, pareja altamente tóxica que 
incordia mucho, no aporta nada bueno y es resistente al desalojo). 

Una vez concluido ese duelo sanante, proceder a despojar la disminución de las etiquetas 
de drama o de catástrofe: mirarla sencillamente como una consecuencia de la contingencia 
y la finitud que nos alcanzan, tanto en lo personal como en lo institucional: la promesa de 
estabilidad solo la tiene la Iglesia. Por eso, si después de un tiempo X una de sus 
instituciones deja de existir, no se desploman los cimientos del universo: ya de por sí ha 
sido un regalo que a lo largo de una serie de años un grupo de hombres o mujeres hayan 
vivido contentos su carisma, trabajando por el Reino de Dios y sirviendo a los demás lo 
mejor que han podido.  

En cualquier caso, lo que toca es ser templados para cuidar y gestionar creativamente 
el presente y sabios para enfrentar animosamente el futuro, conjugando a la vez el 
prever y el confiar, el ser realistas y a la vez soñadores, en versión adaptada de lo de las 
serpientes y las palomas. 

Pero a este tipo de reacción solo llegamos si nos decidimos a “subir de piso”, que es lo que 
hizo Ezequías al ponerse a rezar, y lo que hizo también la primera comunidad cuando, 
desvalida después de la marcha de Jesús, esperó en “la habitación de arriba” (He 1,13) a 
que llegara el Espíritu. Es Él (Ella, más bien…) quien hace posible que “pensemos como 
Dios y no al modo humano” (Mc 8,33) y afianza en nosotros convicciones a las que nunca 
llegaríamos solos: que no son de por sí más evangélicos los tiempos de crecer que los de 
disminuir; que los tiempos de poda son costosos pero pueden ser fecundos; que nada de 
lo entregado se pierde; que ni el prestigio ni el número son verdaderos amigos, 
mientras que la pobreza y la pequeñez sí lo son. Estamos en buenas Manos y podemos 
seguir amando y sirviendo sin plazos ni cálculos, y eso nos basta para vivir con alegría y 
agradecimiento. 

Al final de la escena Isaías, por orden del Señor, volvió a visitar a Ezequías, le aplicó un 
emplasto de higos y él se curó y siguió viviendo. Nuestras historias, cuando Dios está 
por medio, pueden dar giros sorprendentes. 

Dolores Aleixandre RSCJ  
 

 

 

A Dolores Aleixandre 
La vida religiosa se puede entender desde dentro hacia fuera  

Cuando la televisión no era el sagrario doméstico, no se rezaba en el piso de arriba  

 

El piso de abajo 
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Leo esta semana una breve meditación de Dolores Aleixandre, religiosa y escritora 
como aquella santa abulense cuya gloria celebra este año la Iglesia católica al cumplirse 
quinientos desde su nacimiento. Anda la mujer, cuyo paso por mi vida recuerdo con gratitud, 
preocupada y esperanzada de consuno. Preocupada como todo el que se hace una 
pregunta que sabe, de antemano, sin respuesta y se la hace, por ello, en voz alta, a ver si 
todos nos la hacemos también y, con ella o sin ella, tratamos de adivinar la respuesta que 
nos oculta el tiempo: "¿y si desaparecemos?". 

Y aquí viene la esperanza, ¡cómo no!, a nuestro encuentro, esa esperanza que un creyente 
traduce siempre en plegaria. Nos invita, entonces, Dolores a subir con ella "al piso de 
arriba", como los primeros discípulos de Jesús que, viéndose desvalidos, esperaron "en la 
habitación de arriba" a que llegara el Espíritu Santo. 

Desde arriba nada se ve ya "al modo humano" sino "como Dios". Por eso "la contingencia 
y la finitud" que sugiere la cifra de miembros efectivos, cada vez más mermada entre las 
filas de los consagrados por votos religiosos, quedan transformadas en "pobreza y 
pequeñez", palabras éstas mucho más amables que aquellas, tan filosóficas por cierto. Y 
en el piso de arriba, el milagro, hijo predilecto de la fe, como decía Rosenzweig. Lo que 
ahora es riesgo de desaparición para tantos institutos religiosos, ¿quién sabe si, Dios 
mediante, no habrá de conocer en el futuro un giro sorprendente? Es lo que tiene el futuro, 
que siempre colma o defrauda: nunca deja indiferente a nadie. 

Pero volvamos al presente. Y al piso de abajo. Porque yo, al menos, soy de los que 
recuerdan todavía a las familias que comían, conversaban o escuchaban la radio en la 
cocina. La salita de estar o comedor era para las ocasiones y los invitados. Eran los tiempos, 
claro, en que la televisión aun no era el sagrario doméstico y había carta de ajuste. Pues 
bien, ¿no será posible rezar allí mismo donde vivimos, en el piso de abajo mejor que en el 
de arriba?  

A mí me parece que la profesora Aleixandre bajaría gustosa a rezar conmigo, a rezar y a 
pensar juntos. A sabiendas, eso sí, de que rezar donde se vive es tan complicado como 
vivir y a uno puede acabar pareciéndole que no ha rezado ni vivido "entre los pucheros" o 
trajines de la vida cotidiana. Y es que, en el piso de arriba, sólo hay una habitación donde 
cabemos todos y sobra sitio, que Dios, como repetía la santa, "tiene pocos amigos". Pero, 
en el piso de abajo, hay varias, muchas, tal vez. 
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En algunas de ellas me he venido encontrando yo con religiosos admirables que aspiran a 
ser "solo de Dios". Pero he creído percibir entre ellos un pequeño defecto: critican, a veces, 
el mundo sin intentar comprenderlo, ese mundo que Dios ama sin esfuerzo porque es obra 
suya pero el esfuerzo de los hombres ha hecho tan complejo y difícil de amar tal como es. 
Libres de las penurias que afligen al hombre de la calle, corren el riesgo de quedar 
atrapados en una burbuja, en una esfera perfecta pero hermética. 

Sus "problemas" tienen poco que ver con los problemas reales de la gente. En otras 
habitaciones, sin embargo, me he encontrado con religiosos menos admirados pero más 
preocupados por entender el mundo real y hacerse presentes en sus periferias, como 
ahora dice el Papa, que por solucionar sus propios "problemas". Quieren ser "de Dios" y 
de los hombres, más bien que para ellos, lo que expone su labor a peligros y asechanzas. 

Son, creo yo, dos maneras bien diferentes de entender la vida religiosa, la vida misma. 
Porque la vida se puede entender desde dentro hacia fuera o desde fuera hacia dentro. 
Uno puede creer que tiene algo que dar o enseñar a los demás, algo que los demás no 
tienen o no saben. Pero puede creer también que es mucho más lo que recibe y aprende 
de los demás, que su mejor aportación consiste en acogerles y su mejor enseñanza, la que 
da o recibe sin querer. Porque nunca se da tanto como cuando se da las gracias ni se 
enseña tanto como cuando no se propone uno dar lecciones a nadie. 

Después de unos años como religioso confieso que de nadie he recibido y aprendido tanto 
como de personas "alejadas de la Iglesia" pero, ¡tan cercanas al corazón de Dios! 
¿Podremos seguir rezando juntos, querida Dolores, en este "piso de abajo" por una vida 
religiosa despreocupada de sí misma y preocupada, más bien, por las mismas razones que 
angustian al hombre y a la mujer de hoy? Yo creo que sí, ¿verdad? Que Dios bendiga, 
querida maestra de oración y de vida, tu dulce luz y tu largo aliento. 

Víctor Márquez Pailos 
20 de enero de 2015  

 
 

 

Josep Costa, franciscà, va crear la Fundació Acollida i Esperança 

Tinc 74 anys. Sóc de Badalona. Busco un món més just en el qual hi hagi oportunitats 
per a tothom. He comprovat que hi ha pobres a presó per robar una misèria i que els 
que roben milions són lliures. Hi ha una explotació del ric sobre el pobre. El mal és 
l’egoisme. 
 
La Vanguardia - La Contra - 19 gener 2015 
 
Em vaig instal·lar al Chaco bolivià als 28 anys, i sap què és el que 
més em va impactar? La rialla dels indis guaranís: com poden riure tant si no tenen res? 
 
També deu haver topat amb el costat fosc. 
Sí, amb la gent blanca que es tenien per cristians i explotaven els pobres. En les botigues 
de les seves finques venien els aliments bàsics als indis, el salari dels quals no hi arribava, 
sempre devien diners a l’amo i no podien ser lliures: una nova esclavitud. 
 
Aquesta burgesia bé deu tenir algún costat bondadós. 
No el vaig veure. Teníem un acord amb el govern: nosaltres construíem les escoles i ells 
pagaven el salari al mestre. Vam construir moltes, però el mateix canceller de la República, 

“Desitjaria una Església més senzilla, propera i pobra” 
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que s’omplia la boca parlant 
dels marginats, no ens va 
deixar aixecar-la a les seves 
terres: “Quan aquesta gent 
sàpiga llegar i escriure ja no 
voldran treballar”, va dir. 
 
Les esglésies estan plenes 
d’aquest tipus de beats. 
Sí, però no viuen el missatge de 
Jesús. Anaramissa de vegades 
és només una actitud social. Vol 
saber quin és el meu somni? 
Sí. 

Desitjaria una Església més senzilla, propera i pobra, que estigués realment al costat dels 
més necessitats. Una Església sense poder. Seria bonic que el Papa no fos cap d’Estat ni 
el Vaticà un Estat. Que se suprimissin els cardenals. 
 
…! 
M’agradaria que es prescindís de títols com santedat, excel·lència, eminència, 
reverendíssim... Que tots fóssim germans: germà Papa, germà bisbe. Hi ha molta gent que 
gaudeix amb els títols i portant vestits que 
semblen més una disfressa de carnaval que de 
seguidors de Jesús de Nazaret.  
 
Què més canviaria? 
M’agradaria que als bisbes els escollissin 
democràticament els creients i noper amiguisme 
o afany de poder. Que no es confongués el do del 
celibat amb la vocació de servei ministerial, que 
fos optatiu. 
 
Li ha donat voltes, al tema. 
I no em sembla bé que es negui la comunió als 
divorciats, que no se’ls permeti refer la seva vida. 
 
I l’actitud de l’Església davant l’ús dels 
preservatius? 
Fer l’amor és una cosa bona i santa, i la paternitat 
ha de ser responsable, però el mètode natural 
falla contínuament. 
 
I davant l’homosexualitat? 
Tothom té dret a estimar i ser estimat. Jo no els 
considero pecadors. Amb la seva moral sexual 
l’Església ha fet patir molta gent manipulant les 
consciències i utilitzant la por del pecat i de 
l’infern. Algun dia el Papa haurà de demanar 
perdó públicament en nom de l’Església per haver 
fet patir tantes persones. 

El gran somriure 

 

Alguns no estaran d’acord amb les 

seves idees, però el seu sentit comú 

i la seva bondat les 

precedeixen. Fa 22 anys que va 

crear la Fundació Acollida i 

Esperança (www.acollida.org) 

per atendre, acollir i acompanyar 

persones en 

situació vitals molt fràgils i amb 

experiències molt doloroses. Tenen 

diversos centres a Barcelona i 

Girona i una empresa social per 

donar feina a qui ningú no en dóna. 

El pare Costa té una vitalitat i un 

humor 

envejables, però anys enrere va 

estar molt malalt i els seus 

col·laboradors li van demanar que 

escrigués les seves memòries. El 

resultat és 

Aventures i desventures 

d’unes sandàlies, que 

com el pare Costa, no té 

preu ni està en venda. 
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Encara no l’han excomunicat? 
Jo m’agafo als Evangelis, allà hi ha el missatge de Jesús, i em pregunto com actuaria ell. 
L’Església inclou diferents maneres de pensar, però els que manen solen ser poc oberts i 
molt conservadors (a excepció del papa Francesc). 
 
Les dones no han d’oficiar missa? 
Haurien de tenir les mateixes responsabilitats que els homes a l’Església i ser ordenades 
sacerdots, bisbes, diaques. 
 
Quinze anys a Bolívia, com va ser la tornada? 
No m’adaptava, però després vaig pensar en sant Francesc d’Assís, que en el seu temps 
va saber estar al costat dels marginats, se’n va anar amb els leprosos. Als anys vuitanta 
per a la societat els leprosos eren els malalts de sida. 
 
I s’hi va dedicar? 
Per les nits recorria carrers i platges de Barcelona i els donava diners perquè anessin a una 
pensió, però molts se’ls bevien. Després vaig conèixer sor Genoveva, dedicada al quart 
món, i junts vam obrir la primera casa per acollir aquests malalts, joves d’entre 18 i 35 anys. 
Venien per morir.  
 
No tenien ningú? 
No, i no sap com 
agraïen el suport i 
aquest ambient 
familiar que 
desconeixien. La 
solitud és terrible. Gent 
molt desequilibrada es 
va centrar, així vaig 
comprovar que quan a 
una persona se l’acull i 
no s’abandona, neix 
l’esperança al seu cor. 
 
Ara aquests malalts ja no moren. 
Quan vam obrir Can Banus aBadalona, gràcies als còctels de medicaments vam poder 
pensar més en la vida que en la mort, però ningú no els volia donar feina, així que vam obrir 
una empresa de manufactura i una granja d’engreixament de pollastres. 
 
Tem la mort, pare? 
La meva vida és estimar i servir el pobre, sense això no té sentit. Un dia arribarà la germana 
mort i crec que em durà amb Déu, però no sé on ni com serà. 
 
Què sap? 
Sé que Déu és amor, i on hi ha amor un s’ho passa bé. I encara que no hi hagués res 
després d’aquesta vida jo sóc feliç, me l’he passat molt bé estimant i fent el bé. La millor 
recompensa és el somriure de les persones, amb això ja tinc el cel a la terra. 
 
IMA SANCHÍS 
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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 
 

La informació d’aquest esdeveniment serà publicada al proper número d’Horeb, que 
apareixerà dijous 5 de febrer de 2015. 
Per ara, avancem l’AUDIOVISUAL: “AMB  ALEGRIA, RERE LES PETJADES DE 
JESÚS”- Podeu veure’l i/o descarregar-lo del dropbox de l’URC, tot clicant aquest link: 
 
https://www.dropbox.com/sh/pofuvnhvz3157ki/AACulftCzNOhufjvLl02FEFva?n=54724850 
 
Existeixen dos formats: 

1. Format integral (inclou les estadístiques de les 10 diòcesis  i la global de 
Catalunya). Durada: 15 minuts 10 segons. 

2. Format reduït (s’exclouen les estadístiques de les 10 diócesis i només inclou 
l’estadística global de Catalunya). Durada: 12 minuts i 24 seconds. 

Depèn del públic destinatari es pot utilitzar un format o l’altre. 
 

 

CET - URC: una trobada de diáleg i comunió 

https://www.dropbox.com/sh/pofuvnhvz3157ki/AACulftCzNOhufjvLl02FEFva?n=54724850
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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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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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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.). 

 
   

 

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 

 

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

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
mailto:urc.info@gmail.com
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Benvolguts/benvolgudes, 

Els carmelites descalços de Catalunya i Balears som a punt d’iniciar una nova etapa. Des 
de fa temps estem organitzats com una província religiosa, que actualment està formada 
per les comunitats de Badalona, Barcelona, Lleida, Palma de Mallorca i Tarragona. Després 
d’un procés de reflexió, de discerniment i de diàleg dut a terme en els darrers anys, les cinc 
províncies d’Andalusia, Aragó-València, Burgos, Castella i Catalunya-Balears hem decidit 
integrar-nos en la nova Província Ibèrica de Santa Teresa de Jesús. 

El capítol provincial extraordinari de constitució de la província començarà el dia 4 de febrer 
a Àvila. Hi participaran els 
provincials i consellers de les 
províncies actuals, i un nombre 
proporcional de religiosos 
elegits per la resta. Serà presidit 
pel nostre Superior General, el 
P. Saverio Cannistrà. 

Aquest pas suposa certament 
un canvi significatiu per a 
nosaltres, si bé al llarg de la 
història hi ha hagut diverses 
formes d’organització del 
Carmel Descalç a la nostra 
terra, des que el 25 de gener de 
1586 (avui fa 429 anys) es va 
fundar el convent de Sant Josep 
a la Rambla de Barcelona, primera comunitat de carmelites descalços a Catalunya, fins a 
l’actualitat.  

La reestructuració, similar a la que estan duent a terme altres ordes i congregacions, se 
situa en el context de la disminució de religiosos i de l’escassedat de vocacions que 
caracteritzen el nostre temps. Acollim aquest procés amb esperança i amb disponibilitat, tot 
desitjant i demanant que aquest pas ens ajudi a viure amb fidelitat creativa la crida que hem 
rebut a seguir Jesús en el Carmel teresià i a servir l’Església. També esperem que aquesta 
nova organització contribueixi a mantenir i enfortir la presència de l’esperit carmelità a la 
nostra terra. Els carmelites descalços de la nostra província hem viscut i continuem vivint 
en profunda sintonia amb el nostre poble, i volem continuar en aquest camí, convençuts 
que només una veritable encarnació permet de viure a fons l’evangeli. 

La constitució de la nova província es produeix en coincidència amb el V Centenari del 
naixement de Santa Teresa de Jesús, la nostra fundadora, mestra i model. Li demanem 
que ella intercedeixi perquè l’estil de vida evangèlic que va iniciar i que tan fortament ha 

Jornada sobre Vida Consagrada a Comillas (divendres 30 gener) 
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arrelat a la nostra terra hi continuï ben present i doni sempre bons fruits. Aprofitem aquesta 
ocasió per recordar que el proper 28 de març, dissabte, dia en què es compleixen els 500 
anys del seu naixement, celebrarem aquesta efemèride amb goig i agraïment a Montserrat: 
a les 11 participarem en l’eucaristia, presidida per l’arquebisbe de Tarragona, Mons. Jaume 
Pujol, i tot seguit farem una senzilla ofrena dels diversos grups i comunitats carmelitans i 
teresians davant la imatge de Santa Teresa a la plaça del monestir. Tothom hi és convidat. 

Agraïm la vostra pregària pel bon desenvolupament del capítol provincial, pel bé de la nova 
província i pel futur del Carmel teresià a la nostra terra. 

Fraternalment 

      Agustí Borrell, provincial 

Badalona, 25 de gener del 2015. 

 
 
 
FACULTAT DE TEOLOGIA DE CATALUNYA – SEMINARI DE DOCTRINA SOCIAL DE 
L’ESGLÉSIA (SEDASE) 
 
VIII Jornades d’Ètica i món contemporani | (Barcelona, 9-10 de febrer de 2015) 
 
Presentació 
 Del 5 al 19 d’octubre de 2014 tingué lloc a Roma la III Assemblea general extraordinària 
del Sínode de Bisbes, sobre Els desafiaments pastorals de la família en el context de 
l’evangelització. El resultat del treball d’aquesta assemblea serà considerat per l’Assemblea 
general ordinària que tindrà lloc el mes d’octubre de 2015. En connexió amb aquest 
esdeveniment eclesial, la Facultat de Teologia de Catalunya, per mitjà del Seminari de 
Doctrina i Acció social de l’Església del Departament de Teologia moral organitza les seves 
Jornades anuals del 2015 dedicades a la DIMENSIÓ SOCIAL DE LA FAMÍLIA. 
 

 «La família travessa una crisi cultural 
profunda, com totes les comunitats i 
vincles socials. En el cas de la família, la 
fragilitat dels vincles es torna 
especialment greu perquè es tracta de la 
cèl·lula bàsica de la societat, el lloc on 
s'aprèn a conviure en la diferència i a 
pertànyer a altres, i on els pares 
transmeten la fe als seus fills. El matrimoni 
tendeix a ser vist com una mera forma de 
gratificació afectiva que pot constituir-se 
de qualsevol manera i modificar-se 

d'acord amb la sensibilitat de cadascú. Però l'aportació indispensable del matrimoni a la 
societat supera el nivell de l'emotivitat i el de les necessitats circumstancials de la parella.» 
(Papa Francesc Evangelii Gaudium 66) 
«Cal afirmar la prioritat de la família respecte a la societat i a l’Estat. La família, en efecte, 
almenys en la seva funció procreadora, és la condició mateixa de la seva existència. En les 
altres funcions a benefici de cada un dels seus membres aquesta precedeix, per 
importància i valor, les funcions que la societat i l’Estat han de desenvolupar. La família, 
subjecte titular de drets inviolables, troba la seva legitimació en la naturalesa humana i no 

«La dimensió social de la família» 
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en el reconeixement de l’Estat. Ella no és, doncs, per a la societat i per a l’Estat, sinó que 
la societat i l’Estat són per a la família. 
Tot model social que pretengui servir el bé de l’home no pot prescindir de la centralitat i de 
la responsabilitat social de la família. La societat i l’Estat, en les seves relacions amb la 
família, tenen l’obligació d’atenir-se al principi de subsidiarietat. En virtut d’aquest principi, 
les autoritats públiques no han de sostreure a la família aquelles tasques que ella pot 
desenvolupar tant per si sola com lliurement associada amb altres famílies; d’altra banda, 
les mateixes autoritats tenen el deure de sostenir la família assegurant-li totes les ajudes 
que ella necessita per assumir de manera adequada totes les seves responsabilitats». 
(Compendi de la Doctrina Social de l’Església, 214).  
 
PROGRAMA 
 
Dilluns, 9 de febrer 
 

19,00 h 
Salutació 
Cardenal Lluís Martínez Sistach (Arquebisbe de Barcelona i Gran Canceller de la FTC) 
 

Presentació de les Jornades 
Antoni Babra (director del SEDASE) 
 

19,15 h 
 Ponència 
«La família, projecte de Déu i realitat en el món i la societat» 
Maurizio Gronchi (Pontifícia Universitat Urbaniana, Roma, i expert 
en el Sínode de Bisbes de 2014) 
 

20,00 h 
Taula rodona 
«La família en el context social i cultural d’avui» 
Participants: Margarida Mauri (Universitat de Barcelona) i Oriol 
Pujol (Fundació Pere Tarrés, URL) 
Moderador: Domènec Valls (FTC) 

 
Dimarts, 10 de febrer 
 

Presentació  
Joan Costa i Bou (SEDASE - FTC)  
 

 Ponència 
«La família, primera realitat educadora de la persona» 
Francesc Torralba (FFC - FTC) 
 

Taula rodona 
«Els desafiaments de la família en relació a l’educació»  
Participants: Lluís Serra (URC – FTC) i Mar Galceran (URL) 
Moderador: Antoni Babra (SEDASE – FTC) 
 

Cloenda 
Armand Puig i Tàrrech (degà-president de la FTC) 

 
INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS 
Facultat de Teologia de Catalunya. Diputació, 231 - Tel. 93 453 49 25 
congressos@teologia-catalunya.cat | web: www.teologia-catalunya.cat 

mailto:congressos@teologia-catalunya.cat
http://www.teologia-catalunya.cat/
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Us demanem la vostra col·laboració per seguir lluitant pels infants i joves més 
desfavorits de Catalunya 

 
Ja us havíem anunciat a través de les xarxes socials i de la web que us reservéssiu el 
proper 9 de febrer, a les 20:30 h, per assistir a la Gran Gala Solidària de la Fundació Magone 
– Acció Social dels Salesians que tindrà lloc a l’Aribau Multicines (C/Aribau, 5, Barcelona). 
 
L’objectiu ben clar i solidari: donar suport als projectes socials amb els infants i joves 
més desfavorits de Catalunya. La venda d’entrades ja s’ha posat en marxa i les localitats 
són numerades. 
En Bruno Oro, el popular actor de Polònia, ens convida a participar a la Gran Gala, on 
també hi serà en Pep Plaza i en Mag Lari, i alguna sorpresa més que encara no podem 
desvetllar.   
 
Si us és impossible venir també podeu contribuir a través de la Fila 0. Us necessitem més 
que mai, per poder seguir impulsant moltes més Històries Magone, històries de superació, 
il·lusió i esperança.  
Us demanem que en feu màxima difusió entre les vostres famílies, amics, coneguts, 
companys de feina, perquè us necessitem a tots perquè cap infant i jove perdi la seva 
oportunitat. Tota la informació la trobareu a www.fundaciomagone.org 
 
Compra d’entrades: https://www.ticketea.com/entrada-gala-solidaria-fundacio-magone/ 
 
 
 
 
 

 

 

 

Gran Gala Solidària Fundació Magone | Acció Social dels Salesians 

Recés: Silenci contemplatiu segons el mètode de Franz Jalics 

Només intentem dirigir-nos una vegada i una altra a Déu 

i romandre en aquesta orientació desproveïda de propòsits. 

Quant més aquesta postura es faci real, tant més romandrem també en forma 

explícita vers Déu en la nostra vida quotidiana, 

independentment de l'activitat que estiguem fent en aquell moment. 

                                                Franz Jalics 

http://www.fundaciomagone.org/
http://fundaciomagone.org/wp-content/uploads/2015/01/MAGONE_Gala_Cartell_2015_web.jpg
http://fundaciomagone.org/wp-content/uploads/2015/01/MAGONE_Gala_Cartell_2015_web.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=1nUD_70XqgA
https://www.youtube.com/watch?v=1nUD_70XqgA
http://www.fundaciomagone.org/
https://www.ticketea.com/entrada-gala-solidaria-fundacio-magone/
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LA PREGÀRIA 

L’Amma(abadessa) Sinclètica digué:  “Molts dels qui han vingut al desert viuen com a gent de ciutat i es 

perden. Però molts dels qui viuen a ciutat viuen la pregària silenciosa com si fossin al desert i salven la seva 

vida. Perquè és possible fer vida espiritual  de silenci i pregària enmig   d’una gran gentada o multitud”.  
(Apotegmes dels Pares (i Mares) del desert, “Clàssics del Cristianisme n.87) 

 

Dissabte 14 de febrer de 2015 

Lloc: FRATERNITAT DE SANTA 

CLARA de Vilobí d’Onyar  

info@clarisas.cat   972 474 276 

Sortida 28 de l’Eix Transversal direcció 

Volobí. 

Carretera  des de l’Aeroport de Girona, 

seguint les indicacions de “Fraternitat...” 

 

10:30 Tema: REFLEXIÓ SOBRE LA 

PREGÀRIA a càrrec d’Anton Maria 

Vilarrubias i Codina cmf. 

- Ungits sacerdots amb Crist des del Baptisme... 

- Interiorització, “Tu quan preguis,tanca la porta...” 

- Efusió de l’Esperit, consciència de Comunitat... 

- Dificultats, preocupacions, temps, pretextos per a defugir o aplaçar la pregària,... 

- Petit descans. 

Data  
Del 13 al 15 de febrer  
 

Lloc  
Monestir de Sant Pere de les Puel·les  
Anglí, 55 - Barcelona  
Hostatgeria | Dolors Monserdà, 31 
 

Horari  
De les 7 de la tarda del dia 13 a les 6 de la tarda del dia 15  
 

Guiatge i acompanyament Lídia i Esteve  
membres de l’equip de Pregària profunda de la Cova de Manresa 
 

Preu  
100 € (matrícula i estada)  
 

Període d’inscripció  
Fins al 7 de febrer (places limitades)  
 

Contacte 
Silenci contemplatiu: activitatspuel.les@gmail.com    
Tel. 93 203 89 15 - Roser 

VIª Jornada d’Espiritualitat i Vida 

mailto:info@clarisas.cat
mailto:activitatspuel.les@gmail.com
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12:00  Treball en grups de 3 o 4 persones: VALORS DES DE LA PREGÀRIA PER A LA 

VIDA. 

12...    Posada en comú. 

13:30  Dinar i temps lliure.  

16:00  FONAMENT ANTROPOLÒGIC DE LA PREGÀRIA,  audiovisual AMVilarrubias. 

17...    CELEBRACIÓ DOMINICAL a l’església de la Fraternitat, opcional. 

...................... 

INSCRIPCIONS: URSULA WULFF  ursulawulff@yahoo.es  934 282 928 /  628 670 775 

Preu de la Jornada: 30 € dinar inclòs i complements d’organització, a pagar el mateix dia 

14. 

 

 

 

Les Missioneres de la Institució Claretiana tenen l'alegria de convidar-vos a compartir la 
celebració dels Vots Perpetus de la seva germana Patricia Torres Mancuello. 

La celebració serà dissabte 31 de gener a les 17:00 h al Temple de Sant Antoni Maria Claret 
a Vic. 

«L'esperit del Senyor està sobre mi, perquè el Senyor m'ha ungit. Ell em va enviar a portar 
la bona notícia als pobres, a embenar els cors ferits, a proclamar l'alliberament als captius 
i la llibertat als presoners» Is 61,1 

 

Divendres, 6 de febrer: José A. Pagola oferirà 
la xerrada «Volver a Jesús: una propuesta 
concreta» 
Fa anys que aquest teòleg basc està 
convençut que l'única cosa que pot fer 
d'aquest món una llar habitable, i d'aquesta 
Església una porta oberta per a tots és la 
tornada a Jesús, Crist. És qüestió de 
prioritats, d'accents, de posar al centre allò 
que és fonamental. 

Pagola ens oferirà una proposta concreta que 
segons el seu parer pot fer efectiva aquesta tornada a Jesús. La xerrada tindrà lloc 
divendres 6 de febrer, a les 19h a la Sala Pere Casaldàliga. 
 

Les Missioneres de la Institució Claretiana celebren els vots perpetus 

de la G. Patricia Torres Mancuello 

Pagola a la Sala Pere Casaldàliga 

mailto:ursulawulff@yahoo.es
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Barcelona /Santa Coloma 
de Gramenet /EFE /nous
catalans.cat /Foto d’arxiu 
“tràfic de dones" 

El SICAR cat, projecte 
creat per la congregació 
religiosa de les Adoratrius 
per ajudar dones víctimes 
del tràfic de persones, ha 
guanyat el Premi Solidari-
tat 2014, atorgat per 
l’Institut de Drets Humans 
de Catalunya (IDHC) en 
reconeixement a la seva 
lluita a favor dels drets 
humans. 

Segons ha informat avui 
l’IDHC , l’institut ha volgut reconèixer la tasca que "de forma discreta i callada" es realitza 
des del SICAR, creat el2002 per les Adoratrius per atendre les dones víctimes de tràfic i 
per facilitar la seva recuperació i la restitució dels seus drets. 

El director de l’IDHC i membre del tribunal, David Bondia, ha recordat que el "tràfic de 
persones és una forma moderna d’esclavització, de la qual treuen profit xarxes criminals", i 
ha afegit que "aquesta negació absoluta dels drets de les dones hauria de ser considerada 
avui dia com un crim de la humanitat". 

El setmanari La Directa ha estat guardonat amb la menció especial Mitjans de Comunicació, 
que destaca als mitjans que, en l’exercici de la seva tasca divulgativa i informadora, "abor-
den la defensa i la protecció dels drets humans". 

Bondia ha destacat que aquest és un mitjà "imprescindible per tenir un coneixement pròxim 
i rigorós de les reiterades vulneracions dels drets humans i llibertats fonamentals que estem 
vivint i de les alternatives ciutadanes per revertir aquesta situació". 

El premi i la menció del Premi Solidaritat, que se celebra des de l’any 1987, es lliuraran el 
mes de febrer vinent en un acte públic que se celebrarà al Parlament de Catalunya. 

 

 

El divendres 6 de febrer Victoria Molins, educadora, filòsofa, escriptora i religiosa, 
coneguda per la seva visió transformadora de l’acció social, serà investida com a 
doctora Honoris Causa, a proposta de la Facultat d’Educació Social i Treball Social 
(FESTS) Pere Tarrés de la Universitat Ramon Llull (URL). L’acte se celebrarà a les 12h a 
l’Aula Magna de la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés-URL (C. 
Santaló, 37. Barcelona). 

El Projecte de les Adoratrius contra tràfic de dones, 

Premi Solidaritat 2014 

Acte d'investidura de doctora honoris causa Victòria Molins 

http://www.nouscatalans.cat/images/remote/http--nouscatalans.cat--images-webnou-2015-1-gener-adoratrius-1.jpg
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Dia 6 de febrer 
Hora 12:00h 

Lloc 
Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés, 
Santaló, 37. Barcelona. (mapa) 

Com arribar-hi? 
FGC: Muntaner 
Autobusos: 6, 7, 14, 27, 32, 33, 34, H8, 58 i 64 

  
L’obertura de l’acte 
correrà a càrrec del rector 
de la URL, Josep M. 
Garrell i Òscar Mateos, 
vicedegà de Recerca i 
Relacions Internacionals 
de la FESTS Pere Tarrés-
URL, serà l’encarregat de 
glossar els mèrits de 
l’homenatjada. 
Des de fa més de 20 
anys, Victòria Molins està 
dedicada a les persones 
més desafavorides al 
barri del Raval, des d’on 

ha participat o ha impulsat diversos projectes d’acompanyament a persones amb VIH, 
persones al carrer, persones a la presó i persones immigrades, a partir d’un carisma molt 
especial que ella mateixa ha anomenat com “la mística del carrer”, és a dir, viure la fe a 
través de les persones del Quart món, “els abandonats per una societat de l’opulència”. El 
seu testimoni personal i literari, la seva tasca social,  així com el seu compromís l’han 
convertit en referent per a l’acció social a Catalunya, motiu pel qual la Facultat d’Educació 
Social i Treball Social Pere Tarrés va decidir proposar-la com a doctora Honoris Causa per 
la Universitat Ramon Llull.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 

IV TIEMPO ORDINARIO. “Suscitaré un profeta y pondré 

mis palabras en su boca” 

“Elefante blanco” (2012) Pablo Trapero 

Se trata de una historia de ficción sobre la amistad de dos 
curas, Julián y Nicolás, que sobrevivieron juntos un intento 
de asesinato en Centroamérica y que ahora despliegan su 
compromiso apostólico sacerdote en las barriadas 
marginales de Buenos Aires. Colabora con ellos Luciana, 
una asistente social, combatiendo la corrupción, la violencia 
y el narcotráfico. Ellos son un ejemplo que prolonga a los 
profetas a los que alude el texto del Deuteronomio. El mal 
de la injusticia sigue acechando endemoniando el mundo, 
pero en Jesucristo se abre una brecha para vencer a las 
fuerzas que esclavizan a los seres humanos (Ev) 

Cine i litúrgia 

https://www.google.es/maps/place/Carrer+de+Santal%C3%B3,+37,+08021+Barcelona/@41.3957082,2.1455807,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x12a4a29dfabc820f:0x518c977eb0ae818f?hl=es
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 ¿Qué características del padre Julián (Ricardo Darín) se presentan como rasgos 
proféticos? 

 ¿El destino de los profetas es el fracaso?  ¿Solo encuentran las respuestas del 
“corazón endurecido” que señala el salmo de hoy? 

 ¿Cómo vemos la crisis afectiva de Nicolás (Jérémie Renier)? ¿Y del personaje de 
Luciana (Martina Gusmán)? 

 La película es un homenaje al sacerdote argentino Carlos Mújica que acompañó a 
las gentes de las villas-miseria y que fue asesinado por su cercanía a los pobres y 
su libertad evangélica ante los poderes políticos. Busquemos información sobre su 
vida. 

 (Orientación padres y educadores: No recomendada menores de 13 años contiene 
escenas de violencia y de problemática sexual) 

 

 

Aquesta és una actitud cristiana: la 
vigilància. La vigilància sobre si mateix: 
què passa en el meu cor? Perquè on hi 
ha el meu cor allí hi ha el meu tresor. Què 
hi passa? Diuen els Pares orientals que 
convé conèixer bé si el meu cor està en 
una turbulència o si està tranquil. […] 
Després, què faig? Miro d’entendre el 
que em passa, però sempre en pau. 
Entendre en pau. Acabat, torna la pau i 
puc fer la discussio conscientiae. Quan 
estic en pau, no hi ha turbulència: «Què 
ha passat avui en el meu cor?» I això és 
vigilar. Vigilar no és anar a la sala de 
tortura, no! És mirar el cor. Nosaltres hem 

de ser amos del nostre cor. Què sent el meu cor, què busca? Què m’ha fet feliç, avui, o què 
no m’ha fet feliç?142 
 

142. Francesc, Discurs als rectors i als alumnes dels Pontificis Col·legis i Convictoris de Roma, Roma (12 de 
maig de 2014). 
 

≪Escruteu≫ Als consagrats i a les consagrades en camí sobre els signes de Déu. 
 
Dues preguntes: 
1. Quina relació té la vigilància amb el cor? Pots posar algun exemple pràctic? 
2. Com respondrfia les preguntes que formula el Papa des de la meva pròpia realitat 
eprsonal i comunitària? 

 

 
 
 
 
 

 
    

APAREIX EL NÚMERO 4 

Papa Francesc. Carta Apostòlica als Consagrats en l’inici de l’Any de la Vida 
Consagrada 

Bisbes de Catalunya. Carta en l’Any de la Vida Consagrada 

Les provocacions del papa Francesc [7] 

Col·lecció URC 
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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. 
  

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Estem en campanya!  
Feu-vos i feu l’Escola Cristiana de Catalunya present a les xarxes!  
Logos, imatge... Material Tria Escola Cristiana: incorporeu-los a les vostres accions.  

Cercador www.triaescolacristiana.cat.  

Blog Escola Cristiana de Catalunya: notícies d’escoles: difoneu-les a les xarxes.  

Vídeo blog Troba bona escola: bons consells per cercar i triar escola: difoneu-los a les 
xarxes, incorporeu-los al vostre web o canal de vídeo.  

Twitter @EscolaCristiana: seguiu-lo i mencioneu-lo en els vostres missatges per 
aconseguir retweets, utilitzeu les etiquetes #TriaEscolaCristiana #TrobaBonaEscola 
#EscollirEscola #DretADecidirEscola.  

Facebook Tria Escola Cristiana: feu m’agrada, convideu a fer-ho, interactueu amb els 
missatges...  
 

 
 
La presència a les Comissions d’escolarització (òrgans de garanties en l’admissió 
d’alumnes)  

Tot i que encara no s’ha publicat la resolució sobre el procés de preinscripció i matrícula 
d’enguany, hem començat a rebre les sol·licituds de designació de representants a les 
comissions i les comencem a gestionar.  

És un bon moment per insistir, com ho fem darrerament, en la importància de la participació 
activa en aquestes comissions, tant per part dels representants de la titularitat com dels 
pares i mares. Ara que l’admissió d’alumnes té una especial rellevància a causa de la crisi 
demogràfica, ens cal ser presents i tenir informació de primera mà de com funciona el 
procés.  

Recordem també la importància que el representant de la titularitat dels centres concertats 
conegui la situació de les escoles cristianes de la zona que és competència de cada 
comissió. És important que, d’un o de l’altre costat, es propiciïn els contactes previs a les 
reunions d’aquests òrgans.  

Els representants han de conèixer quina és la legalitat del procés. Per això us oferim (en un 
document adjunt) un comentari i aclariment sobre alguns aspectes que poden esdevenir 
conflictius i sabeu que ens teniu a la vostra disposició per a qualsevol consulta en relació a 
les tasques de les comissions. 

Fundació Escola Cristiana de Catalunya informa núm. 540  26|01|2015 
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"Qui per fra, qui per germà, tot el món és 
franciscà." Aquesta dita popular posa en 
relleu la importància que el franciscanisme 
ha tingut a Catalunya. Es diu que la tardor 
de l'any 1214, sant Francesc va passar per 
terres catalanes i des de llavors aquest 
orde religiós ha deixat una gran empremta. 
“Signes dels temps” entrevista Agustí 
Boadas, franciscà, arxiver i autor del llibre 
“Els franciscans a Catalunya. Història, 

convents i frarades”. 
 

Altres temes: 
- Reportatge sobre l’Associació d’acollida El Tupí de Vic. 
- Conversa amb Lluís Calduch, director de l’Esbart Ciutat Comtal, sobre l’espectacle 
“Eulàlia”. 

Data: 1 de febrer de 2015 
Horari d’emissió: TV3, diumenge, a les 10,00 

www.tv3.cat/signesdelstemps 

www.facebook.com/signesdelstemps 

 
 

 

 

 

    GENER | 2015 
31 ds Jornada de la Vocalia de Pastoral Juvenil i Vocacional 

    FEBRER | 2015 
1 dg AVC: vetlla de pregària 

2 dl Jornada Mundial Vida Consagrada CEVRE - Formació inicial T2 

7 ds URC-CEVRE: Jornada de formació permanent - Pagola 

9 dl Reunió Grup Anawim | CEVRE - Formació inicial T2 

Signes dels Temps de TV3: “Franciscans a Catalunya” 

Calendari URC - CEVRE 2014-2015 
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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 

   

12 dj SIRBIR 

16 dl CEVRE - Formació inicial T2  

18 dx Inici de la Quaresma - Dimecres de Cendra 

23 dl CEVRE - Formació inicial T2  

Secretaria de l’URC 
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