
  

 

 

 

 

Com s’ha viscut la Jornada de las Vida Consagrada a les diòcesis catalanes?  
 
I moltes més notícies de Capítols, convocatòries, jornada de formació permanent, 
exercicis espirituals a Montserrat, missatge quaresmal del Papa, cicle art del cinema i 
vida consagrada, servei de documentació, conferència de la germana Paciencia 
Melgar, comunicat de les salesianes… 

Barcelona, 12 de febrer de 2015                                                                            ANY VIII. núm.       

Ressons de la Jornada Mundial de la Vida Consagrada 2015 
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FIESTA DE LA PRESENTACIÓN DEL SEÑOR 

XIX JORNADA DE LA VIDA CONSAGRADA 

HOMILÍA DEL SANTO PADRE FRANCISCO 

Basílica Vaticana | Domingo 2 de febrero de 2015 

Pongamos ante los ojos de la mente el icono de María Madre que va con el Niño Jesús en 
brazos. Lo lleva al Templo, lo lleva al pueblo, lo lleva a encontrarse con su pueblo. 

Los brazos de su Madre son como la «escalera» por la que el Hijo de Dios baja hasta 
nosotros, la escalera de la condescendencia de Dios. Lo hemo s oído en la primera Lectura, 
tomada de la Carta a los Hebreos: Cristo «tenía que parecerse en todo a sus hermanos, 
para ser sumo sacerdote compasivo y fiel» (2,17). Es el doble camino de Jesús: bajó, se 
hizo uno de nosotros, parasubirnos con Él al Padre, haciéndonos semejantes a Él. 

Este movimiento lo podemos contemplar en nuestro corazón imaginando la escena del 
Evangelio: María que entra en el templo con el Niño en brazos. La Virgen es la que va 
caminando, pero su Hijo va delante de ella. Ella lo lleva, pero es Él quien la lleva a Ella por 
ese camino de Dios, que viene a nosotros para que nosotros podamos ir a Él. 

Jesús ha recorrido nuestro camino, y nos ha mostrado el «camino nuevo y vivo» 
(cf. Hb 10,20) que es Él mismo. Y para nosotros, los consagrados, este es el único camino 
que, de modo concreto y sin alternativas, tenemos que recorrer con alegría y perseverancia. 
También para nosotros, los consagrados, ha abierto un camino. ¿Qué camino es ése? 

Hasta en cinco ocasiones insiste el Evangelio en la obediencia de María y José a la “Ley 
del Señor” (cf. Lc 2,22.23.24.27.39). Jesús no vino para hacer su voluntad, sino la voluntad 
del Padre; y esto –dijo Él– era su «alimento» (cf. Jn 4,34). Así, quien sigue a Jesús se pone 

“La regla insustituible, para todos, es siempre el Evangelio” 

Homilia del papa Francesc en la XIX Jornada de la Vida Consagrada 
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en el camino de la obediencia, imitando de alguna manera la «condescendencia» del Señor, 
abajándose y haciendo suya la voluntad del Padre, incluso hasta la negación y la 
humillación de sí mismo (cf. Flp 2,7-8). Para un religioso, caminar significa abajarse en el 
servicio, es decir, recorrer el mismo camino de Jesús, que «no retuvo ávidamente el ser 
igual a Dios» (Flp2,6). Rebajarse haciéndose siervo para servir. 

Y este camino adquiere la forma de la regla, que recoge el carisma del fundador, sin olvidar 
que la regla insustituible, para todos, es siempre el Evangelio. El Espíritu Santo, en su 
infinita creatividad, lo traduce también en diversas reglas de vida consagrada que nacen 
todas de la sequela Christi, es decir, de este camino de abajarse sirviendo. 

Mediante esta «ley» que es la regla, los consagrados pueden alcanzar la sabiduría, que no 
es una actitud abstracta sino obra y don del Espíritu Santo. Y signo evidente de esa 

sabiduría es la alegría. Sí, la 
alegría evangélica del religioso 
es consecuencia del camino 
de abajamiento con Jesús… 
Y, cuando estamos tristes, nos 
vendrá bien preguntarnos: 
«¿Cómo estoy viviendo esta 
dimensión kenotica?». 

En el relato de la Presentación 
de Jesús, la sabiduría está 
representada por los dos 
ancianos, Simeón y Ana: 
personas dóciles al Espíritu 
Santo (se los nombra 3 veces), 
guiadas por Él, animadas por 
Él. El Señor les concedió 
la sabiduría tras un largo 
camino de obediencia a su ley. 

Obediencia que, por una parte, humilla y aniquila, pero que por otra parte levanta y custodia 
la esperanza, haciéndolos creativos, porque estaban llenos de Espíritu Santo. Celebran 
incluso una especie de liturgia en torno al Niño cuando entra en el templo: Simeón alaba al 
Señor y Ana «predica» la salvación (cf. Lc 2,28-32.38). Como María, también el anciano 
lleva al Niño en sus brazos, pero, en realidad, es el Niño quien toma y guía al anciano. La 
liturgia de las primeras Vísperas de la Fiesta de hoy lo expresa con claridad y belleza: 
«Senex puerum portabat, puer autem senem regebat». Tanto María, joven madre, como 
Simeón, anciano «abuelo», llevan al Niño en brazos, pero es el mismo Niño quien los guía 
a ellos. 

Es curioso advertir que, en esta ocasión, los creativos no son los jóvenes sino los ancianos. 
Los jóvenes, como María y José, siguen la ley del Señor a través de la obediencia; los 
ancianos, como Simeón y Ana, ven en el Niño el cumplimiento de la Ley y las promesas de 
Dios. Y son capaces de hacer fiesta: son creativos en la alegría, en la sabiduría. 

Y el Señor transforma la obediencia en sabiduría con la acción de su Espíritu Santo. 

A veces, Dios puede dar el don de la sabiduría a un joven inexperto, pero a condición de 
que esté dispuesto a recorrer el camino de la obediencia y de la docilidad al Espíritu. Esta 
obediencia y docilidad no es algo teórico, sino que está bajo el régimen de la encarnación 
del Verbo: docilidad y obediencia a un fundador, docilidad y obediencia a una regla 
concreta, docilidad y obediencia a un superior, docilidad y obediencia a la Iglesia. Se trata 
de una docilidad y obediencia concreta. 
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Perseverando en el camino de la obediencia, madura la sabiduría personal y comunitaria, 
y así es posible también adaptar las reglas a los tiempos: de hecho, la verdadera 
«actualización» es obra de la sabiduría, forjada en la docilidad y la obediencia. 

El fortalecimiento y la renovación de la Vida Consagrada pasan por un gran amor a la regla, 
y también por la capacidad de contemplar y escuchar a los mayores de la Congregación. 
Así, el «depósito», el carisma de una familia religiosa, queda custodiado tanto por la 
obediencia como por la sabiduría. Y este camino nos salva de vivir nuestra consagración 
de manera “light”, desencarnada, como si fuera una gnosis, que reduce la vida religiosa a 
una “caricatura”, una caricatura en la que se da un seguimiento sin renuncia, una oración 
sin encuentro, una vida fraterna sin comunión, una obediencia sin confianza y una caridad 
sin trascendencia. 

También nosotros, como María y Simeón, queremos llevar hoy en brazos a Jesús para que 
se encuentre con su pueblo, y seguro que lo conseguiremos si nos dejamos poseer por el 
misterio de Cristo. Guiemos el pueblo a Jesús dejándonos a su vez guiar por Él. Eso es lo 
que debemos ser: guías guiados. 

Que el Señor, por intercesión de nuestra Madre, de San José y de los santos Simeón y Ana, 
nos conceda lo que le hemos pedido en la Oración colecta: «Ser presentados delante de ti 
con el alma limpia». Así sea. 

 
 
 
 

 
Benvolgut Sr. Cardenal, benvolgut Mn. Prieto, Delegat episcopal de VC, benvolguts 
germans concelebrants, religiosos i diocesans. Germans i germanes tots, especialment els 
membres d’Instituts de Vida Consagrada. 

 

Sigueu tots molt benvinguts a la celebració d’aquesta Jornada Mundial de la Vida 
Consagrada, que enguany és ben especial, ja que se situa al bell mig de l’Any que 

l’Església Universal dedica a 
aquesta forma de vida evangèlica. 
Aprofito per agrair públicament la 
Carta Apostòlica que ens ha 
adreçat el Papa Francesc, així com 
la que ens han dedicat els Bisbes de 
Catalunya. Ambdues constitueixen 
per a nosaltres un gran estímul i 
orientació per a ser fidels a la nostra 
vocació dins de l’Església. 
 

A més, com sabeu, aquest Any de 
la Vida Consagrada coincideix amb 
l’Any Teresià, amb motiu dels 500è 
aniversari del naixement de la gran 
santa d’Àvila. I és per això que el 

lema d’enguany reprodueix una expressió seva: “amics ferms de Déu”, en l’original castellà: 
“amigos fuertes de Dios”. Val la pena llegir el paràgraf on es troba aquesta expressió, que 
és al Llibre de la seva vida (cap. XVè, n. 5) 
 

“Conozco muchas almas a las que querría mucho avisar que miren no 
escondan el talento, pues quiere Dios escogerlas para provecho de otras 

Paraules del P. Màxim Muñoz, president de l’URC, a l’inici de 

l’Eucaristia celebrada a la catedral de Barcelona el 2 de febrer de 2015 
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muchas, en especial en estos tiempos que son menester amigos fuertes de 
Dios para sustentar los flacos” 

 

Santa Teresa es referia precisament als consagrats. Ens cal ser ben conscients dels molts 
talents que Déu ens ha donat, no només personals, sinó sobretot comunitaris, 
congregacionals, eclesials. El talent de la pertinença a l’Església i a un institut en el qual 
rebem una gran tradició de vida i de testimoni que arrenca dels nostres fundadors i 
fundadores i que s’ha desenvolupat en tants germans nostres, comunitats i obres. El gran 
talent de la formació rebuda i de tants instruments com tenim per conrear la vida de fe i la 
missió: la vida fraterna, la comunió de béns materials i espirituals, el ritme de pregària diari, 
els recessos mensuals i els Exercicis espiritual, 
l’animació comunitària, provincial congregacional i 
eclesial. El talent de tants laics que, des de la seva 
vocació específica, comparteixen la nostra espiritualitat 
i la nostra missió. 
 

Som uns afortunats i, seguint l’advertiment de Santa 
Teresa de Jesús, no podem amagar aquests talents, ni 
malmetre’ls o menystenir-los: ens han estat donats no 
en profit personal sinó al servei dels altres. Ho tenim tot 
per ser amics forts de Déu i tenim l’obligació de ser 
agraïts i generosos, de conrear aquesta amistat amb 
Déu, que és el centre de la nostra vida i el motor del 
nostre testimoni i acció. En aquests temps tan o més 
difícils i complexos que els de Santa Teresa o els dels 
nostres fundadors, tenim moltes coses a aportar a la 
comunitat cristiana i a la societat. Molta gent es refia de 
nosaltres, compta amb nosaltres; compta amb la nostra 
la caritat, però també amb la nostra fe i la nostra esperança en el Déu que ens ha cridat i 
sosté les nostres vides. Com ens diu el Papa en la seva Carta apostòlica amb motiu de 
l’Any de la Vida Consagrada: “Hi ha tota una humanitat que espera: persones que han 
perdut tota esperança, famílies en dificultat, nens abandonats, joves sense cap futur, 
malalts i ancians abandonats, rics fats de béns i amb el cor buit, homes i dones a la recerca 
del sentit de la vida, assedegats de la realitat divina”. És al servei d’aquestes persones i 
realitats que hem de posar els nostres talents, són els febles a qui hem donar suport, no 
per la força que prové de nosaltres, sinó de la que prové d’Aquell que és fort en la nostra 
feblesa. 
 

Visquem, doncs, la jornada d’avui amb el cor ple d’agraïment i amb el compromís decidit 
de ser els amics i amigues ferms de Déu que necessita la nostra Església i el nostre món. 
 
 

P. Màxim Muñoz Duran, cmf 
President de l’URC 

 
 

 

Homilia del Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach, en 
l’Eucaristia de la Presentació del Senyor amb motiu de la Jornada de la Vida 
Consagrada. Catedral de Barcelona, 2 de febrer de 2015. 

Celebrem avui la Festa de la Presentació de Jesús, la festa de la Candelera. És una 
celebració molt íntima per a tots nosaltres, perquè és també la Jornada de la Vida 

Homilia del Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona 
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Consagrada que aquest any té una connotació especial ja que el Papa Francesc ha 
proposat per a tota l’Església la celebració de l’Any de la Vida Consagrada. I alhora, 
commemorem el 5è Centenari del naixement de Santa Teresa de Jesús. Per això el lema 
d’aquesta Jornada està configurat amb aquestes paraules de la santa: “Amics forts en el 
Senyor”. Certament, els consagrats i les consagrades són especialment amics del Senyor. 

Com Maria i Josep que portaren Jesús al Temple per dedicar-lo, consagrar-lo al Senyor, 
també nosaltres pel baptisme ens hem consagrat, dedicat al Senyor esdevenint cristians i 
cristianes. I per vosaltres que 
heu estat cridats i cridades per 
seguir Jesús amb més 
radicalitat, us heu consagrat per 
imitar-lo en l’obediència, la 
pobresa i la castedat. 

Per això, aquesta festa és un 
motiu per renovar la vostra 
entrega a aquest seguiment de 
Jesús en la vida consagrada en 
les diverses formes que 
existeixen en el jardí de 
l’Església. I és també motiu 
d’agraïment per la vocació a la 
vida consagrada que heu rebut. 
El Papa Francesc, motivant 
l’Any de la Vida Consagrada, us 
ha dit que el primer objectiu “és mirar el passat amb gratitud”, perquè cada institut té la seva 
història i és molt el que heu fet tots els consagrats i consagrades al servei de l’Església 
universal i de les Esglésies diocesanes en les quals hi ha les vostres comunitats i a on 
vosaltres viviu i treballeu. 

No hi ha dubte que aquests últims 50 anys des de la celebració del Concili Vaticà II, han 
estat una autèntica alenada de l’Esperit Sant per a tota l’Església, però també per a la vostra 
renovació, per retornar amb major fidelitat i radicalitat al vostre carisma i per actualitzar-lo 
a la llum dels continguts conciliars i del signes dels temps. 

El Papa Francesc en el seu document programàtic Evangelii Gaudium crida a tots els 
batejats i especialment a tots vosaltres a “recuperar la frescor de l’Evangeli” per tal de fer 
brollar “nous camins, mètodes creatius, altres formes d’expressió, signes més eloqüents, 
paraules carregades de renovat significat per al món actual” (EG 11). 

La frescor de l’Evangeli si la vivíem i la comuniquem, dóna el goig de l’evangeli. El mateix 
Papa us demana “que sigui sempre veritat el que vaig dir una vegada: ‘On hi ha religiosos 
hi ha alegria’” (Carta Apostòlica en l’inici de la vida consagrada, II, 1). Malgrat les nostres 
limitacions i la realitat de les nostres famílies religioses, en una societat que ostenta el culte 
a l’eficiència, a l’estat pletòric de salut, a l’èxit, i que margina els pobres i exclou els 
perdedors, nosaltres podem testimoniar mitjançant les nostres vides la veritat de les 
paraules de l’Escriptura: “Quan sóc feble és quan sóc realment fort” (2Co 12, 10). La vida 
consagrada creix mitjançant la vostra vida de seguiment radical i joiós de Jesús, una vida 
en la que es transparenta l’alegria i la bellesa de viure l’Evangeli i de seguir Jesús. 

En esta Jornada para la Vida Consagrada la Iglesia se une para agradecer el servicio 
eclesial que realizáis en diversísimos campos de la vida humana y cristiana. Para 
cerciorarnos más de ello, es suficiente pensar qué sería de nuestra sociedad sin vuestra 
presencia, sin vuestras obras e instituciones, en el campo de la espiritualidad, de la 
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pobreza, de la marginación, de la enseñanza, de la cultura, de la atención a los ancianos y 
enfermos, etc. Nuestra sociedad sería más vacía y más pobre sin la importantísima y 
necesaria tarea que estáis realizando. 

Vuestra presencia en medio de la convivencia social, la presencia de vuestras comunidades 
e institutos, es siempre una presencia evangelizadora. Evangelizáis mediante el amor que 
tenéis a las personas que viven cerca de vosotros, el trato que mantenéis con todas ellas, 
las conversaciones con todas ellas, todo esto es lo que evangeliza, hace presente a Dios 
que es amor. Y la evangelización es la finalidad última de todo cristiano y de toda persona 
consagrada a Dios. Asimismo, la evangelización es la tarea más urgente que tiene la Iglesia 
en todo el mundo y también en nuestro occidente europeo. Los consagrados y las 
consagradas siempre han vivido en la Iglesia la exigencia evangelizadora del bautismo, 
marchando a países de misión. El Papa Francisco nos pide que seamos una Iglesia en 

salida y que vayamos a las 
periferias geográficas y 
existenciales. Esta vocación 
misionera y evangelizadora evita 
que nuestras comunidades e 
institutos sean autoreferenciales. 

El Papa Francisco os dice que 
“siempre estáis llamados a ser 
expertos en la misericordia 
divina”. Es verdad que la vida de 
comunidad no siempre es fácil, 
pero es en la vida comunitaria en 
donde estéis llamados y 
llamadas a crecer en la 
misericordia, la paciencia y la 
caridad perfecta. La experiencia 

de la misericordia de Dios, alimentada por la oración y la comunidad, ha de dar forma a 
todo lo que vosotros sois y a todo lo vosotros hacéis. El testimonio de la vida consagrada 
es un bien precioso para toda la Iglesia. 

Este Año de la Vida Consagrada ha de ayudar a que todo el pueblo cristiano tome mayor 
conciencia del don de tantos consagrados y tantas consagradas. En consecuencia, todos 
los fieles han de dar gracias a Dios por la vida consagrada y han de pedir al Señor que 
suscite vocaciones a la vida consagrada para que este don enriquezca siempre la vida de 
la Iglesia. Sin duda, el Espíritu Santo suscitará estas vocaciones. 

El Papa Francisco ha relacionado este Año de la Vida Consagrada y el Sínodo de los 
Obispos dedicado a la familia. Familia y vida consagrada –nos dice Francisco- son 
vocaciones portadoras de riqueza y gracia para todos, ámbitos de humanización en la 
construcción de relaciones vitales y lugares de evangelización. Vosotras queridas 
consagradas y vosotros queridos consagrados, trabajáis muchísimo con las familias y 
contribuís a que estas familias sean más y más unas auténticas comunidades de vida y de 
amor. 

Com a pastor d’aquesta Església metropolitana de Barcelona em plau agrair-vos a tots 
vosaltres i a totes vosaltres la vostra vida personal i comunitària de seguiment radical de 
Jesús pobre, obedient i cast. Que Maria que va viure sempre el seu si radical, intercedeixi 
perquè tots vosaltres, estimats consagrats i consagrades, visqueu cada dia i sempre el 
vostre compromís de seguiment radical de Jesús. Amén. 
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El Papa va decidir que l’any 2015 fos l’Any de la Vida Consagrada, i en la seva carta al 
respecte deia als religiosos una cosa que podria sorprendre: «Desperteu al món!» 

N’hi ha que pensen que els qui es consagren a Déu són persones no aptes per a altres 
coses, que fugen de món perquè els supera en la seva complexitat i desafiaments, com si 
fossin éssers apocats que busquen refugi en la seva comunitat o en el seu tancament. Com 
poden ser ells els qui «despertin el món»? 

Desconeixen potser la vida de molts d’ells. Per citar exemples, el de santa Teresa de Jesús 
-del naixement de la qual se celebra enguany el cinquè centenari- és paradigmàtic. Res 
d’apocament. Precisament el Nunci va manar tancar-la al convent de Toledo qualificant-la 

de «fémina inquieta, 
vagabunda, desobediente y 
contumaz...». En realitat la seva 
vida va ser una combinació 
perfecta d’acció i oració, sense 
que li faltés el bon humor. A un 
sacerdot que li parlava d’una 
novícia li deia: «Vostè em fa 
riure dient-me que ha comprès 
aquella ànima només de veure-
la. No és tan fàcil conèixer les 
dones!» Pel que fa a sant Joan 
de la Creu, fill d’un pobre 
teixidor, abans de ser religiós va 
ser aprenent de fuster, sastre, 
escultor, pintor i infermer. I si 

hagués estat apocat no s’hauria escapat de la presó on va ser tancat per la Inquisició del 
seu temps. 

En el seu escrit als consagrats, el papa Francesc els demana tres coses: «Mirar el passat 
amb gratitud; viure el present amb il·lusió i abraçar el futur amb esperança.» La gratitud cap 
al passat és un tribut necessari, malgrat la incoherència en què s’hagi pogut incórrer «fruit 
de la debilitat humana o de l’oblit d’aspectes essencials del carisma». Els errors han de 
portar-nos a tots a demanar perdó i a buscar la perfecció demanant per a això l’ajuda de 
Déu i sense fiar-nos de les nostres simples forces. 

Una altra idea del Papa que té especial força plàstica és que l’Església creix per atracció si 
sap transmetre l’alegria i la felicitat de la fe viscuda en comunitat. I pel que fa a això, el que 
diu als religiosos és aplicable a tots els fidels, ja que tots vivim en una comunitat que és 
l’Església, en la qual hi ha molts camins però una mateixa meta. No som pelegrins solitaris, 
sinó solidaris, cap a la vida eterna en Déu. 

 

 

 
Dins l’Any de la Vida Consagrada que celebrem aquest 2015, dilluns s’escau el dia de la 
Presentació del Senyor, la Jornada especialment dedicada a pregar pels membres de 
l’Església "consagrats" a Déu i als germans, és a dir, batejats del tot entregats a estimar, 

Any de la Vida Consagrada 

Jaume Pujol Balcells, arquebisbe de Tarragona 

Estimar, pregar, evangelitzar, servir… 

Joan Enric Vives Sicília, arquebisbe-bisbe d´Urgell 
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pregar, evangelitzar i servir, des de vocacions diferenciades, però tots units en el Cos de 
Crist, per un mateix Esperit. Celebrarem que el Senyor entrava al seu Temple i es dedicava 
totalment al seu Pare, i també agrairem a Déu l’especial consagració de molts germans i 
germanes que ens estimulen a tots a una major entrega i dedicació a la pròpia vocació. És 
molt important conèixer-los, per poder agrair la seva existència i la seva presència entre 
nosaltres, i poder pregar per ells i refiar-nos de la seva vida preciosa als ulls de Déu. 

Qui són aquests "consagrats" a la nostra Diòcesi? Quines Comunitats tenen i quins 
serveis duen a terme actualment? Dedicats a l’oració i al treball tenim una petita presència 
dels Monjos Benedictins de Montserrat a Escaldes-Engordany, i les Gnes. Clarisses del 
Sant Crist de Balaguer. Estudi, pregària contemplativa i d’intercessió per tota l’Església i 
per la salvació del món. I les Gnes. Carmelites de St. Josep mantenen sempre oberta per 
al recés la Residència de la Immaculada, a Prats de Cerdanya, i igualment fan una acollida 
les Gnes. de la Sda. Família d’Urgell a La Seu d’Urgell, lloc de sepultura i veneració de la 

seva Fundadora, la beata 
Anna M. Janer. I els 
Germans Maristes tenen 
casa d’acollida i retir dels 
germans grans a Sta. 
Maria de Bellpuig de les 
Avellanes. 

Aporten el seu carisma 
educatiu-formatiu els 
Escolapis a Balaguer, 
amb una gran escola, com 
també els Salesians de 
Don Bosco a Andorra la 
Vella, i els Germans de La 
Salle a La Seu d’Urgell. 
Igualment les Gnes. 

Carmelites de la Caritat de Sta. Joaquima de Vedruna que són les titulars de dues Escoles, 
una a Balaguer i l’altra a Puigcerdà, i les Gnes. Dominiques de l’Anunciata de St. Francesc 
Coll regeixen una escola recentment ampliada a Guissona, i també ho fan les Missioneres 
Claretianes a Tremp i les Missioneres de la Immaculada Concepció a Agramunt. Les Gnes. 
de la Sda. Família d’Urgell són les titulars de dues Escoles a Andorra la Vella i Escaldes. 

Dedicats als pobres i als malalts, amb especial predilecció pels discapacitats, hi ha al Castell 
del Remei, l’obra dels Gns. Franciscans de Creu Blanca. I a La Seu, la Residència de les 
Gntes. dels Ancians Desemparats. Amb lliurament als malalts i ancians també tenim les 
comunitats de Missioneres Filles de l’Immaculat Cor de Maria a Tremp i a La Pobla de 
Segur, i una casa de retir per a les religioses majors a Balaguer. També una germana del 
St. Àngel Custodi a l’Hospital de Puigcerdà. 

Ens ajuden amb serveis parroquials ben diversos els Fills de la Sda. Família del P. 
Manyanet, a Tremp, i les Gnes. de la Sda. Família de Villefranche a Vielha. I diverses 
comunitats de fidels entregats a l’Església com les comunitats del Seminari del Poble de 
Déu (associació de laics) a La Seu, Ribes de Freser-Núria, Bellver i amb una casa d’acollida 
i recés a Campelles. I encara donen fruit entre nosaltres dues Verges consagrades a St. 
Julià de Lòria i a La Seu, i una laica consagrada a Gerri de la sal. 

Segurament són menys que temps anteriors i més grans, però tots ells viuen i transmeten 
l’alegria de l’Evangeli, i són testimonis de fe i de caritat, que ens ajuden al conjunt del Cos 
de Crist. Agraïm el seu testimoniatge i encomanem-los a Déu! 
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En la festa de la Presentació de Jesús, l’Església celebra el dia de la Vida Consagrada i 
fora bo recordar que el Concili Vaticà II (i la teologia postconciliar) la qualifica com una forma 
peculiar de seguiment de Jesús, una manera de viure la vida cristiana a l’interior de la 
comunitat eclesial. I demana adaptar-la a "les canviades condicions dels temps" per 
manifestar la seva identitat i aparèixer "com un signe preclar del Regne" (Perfectae Caritatis 
1 i 2). 

Fa uns mesos (16/08/14) a Corea, el Papa els deia: "Sigui que el carisma del vostre Institut 
estigui orientat més a la contemplació o més aviat a la vida activa, sempre esteu cridats a 

ser "experts" en la Misericòrdia divina... 
L’experiència de la misericòrdia de Déu, 
alimentada per l’oració i la comunitat, ha 
de donar forma a tot el que vosaltres 
sou, a tot el que feu." De fet, allò nuclear 
de la vida consagrada és ser persones 
trastocades radicalment, "seduïdes" per 
aquell Déu Pare de Misericòrdia que 
Jesús ens ha presentat. 

Això també val per a tots els batejats 
perquè creure en el Déu de Jesús, 
creure en el mateix Jesucrist, és como 
una arada que ens arrenca les arrels i 
remou la terra. O és això o no és res. I 
és un esquinçament gojós. Però cal que 

sigui molt més que un credo: perquè pronunciar una fórmula de fe o saber-se la doctrina, 
dir ’Senyor, Senyor’ o inclinar-se davant l’altar fent demostracions de reverència, es pot fer 
sense canviar de vida. Però acceptar Jesucrist i fer-ho realitat en la vida de cada dia és el 
compromís amb una persona i no amb unes idees. 

Per això cal ser persones lliures i madures que gaudeixen en el seguiment de Jesús i estan 
decidides a descobrir i a implicar-se en aquells àmbits on poden estar jugant-se "els 
assumptes del Senyor": la humanització de la societat i, preferentment, la d’aquells la 
humanitat dels quals és negada o està desprotegida. 

Perquè seguir Jesús, home lliure i alliberador, és participar de la seva llibertat contagiosa 
que és "llibertat-per", és per a quelcom. No és la llibertat de l’autosuficient; és una llibertat 
dinàmica i ex-cèntrica. "Aquí descobrim una altra llei profunda de la realitat: que la vida 
s’obté i madura a mesura que hom l’ofereix per donar vida als altres. Això és en definitiva 
la missió" (Evangelii Gaudium 10). Jesús és lliure per alliberar... I els consagrats són i han 
de ser lliures en tots els aspectes. Lliures per a servir. 

Ho diu explícitament la Perfectae Charitatis al nº1: "Ja des dels inicis de l’Església hi va 
haver homes i dones que van voler seguir Crist amb més llibertat i imitar-lo més de prop 
duent a la pràctica els consells evangèlics i, tots ells, cadascú a la seva manera, dugueren 
una vida consagrada a Déu". 

Com diu el Papa Francesc, ahir, avui i sempre, es tracta de persones que resen i treballen 
apassionades per Jesús i apassionades pel seu poble (Evangelii Gaudium 49). 

Rebeu la salutació del vostre germà bisbe. 

Una vida d’especial consagració 

Joan Piris Frigola, bisbe de Lleida 
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Dilluns, dia 2 de febrer, festa de la «Candelera», celebrem el dia de la vida consagrada, i 
molt més aquest any, dedicat a valorar, agrair i pregar pel do de les persones que han 
consagrat tota la seva vida a Déu i als germans. 

El papa Francesc diu, dirigint-se als consagrats i consagrades: «Volia dir-vos una paraula, 
i la paraula era "joia". Sempre, on hi ha els consagrats, sempre hi ha joia: aquesta és la 
bellesa de la consagració». 

La congregació romana per als Instituts de Vida Consagrada i les Societats de Vida 
Apostòlica ha enviat una carta a tots els consagrats, en la qual comenta expressions dels 
ensenyaments del Papa amb aquest títol: «Alegreu-vos...». 

També els bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense els hem enviat una carta 
d’agraïment, per valorar la dimensió evangelitzadora de la vida consagrada, per remarcar 

la importància del seu testimoni d’espiritualitat i per 
suggerir les noves oportunitats d’oferir un 
testimoniatge autèntic i creïble del seu amor i de la 
seva fe. 

Per a què serveixen els frares i monges? En una de 
les meves visites a escoles cristianes, en una de les 
classes d’ESO, una de les preguntes que em varen 
fer un grup de noies era aquesta. Jo, intentant 
respondre a totes les preguntes, els vaig dir que la 
pregunta no em semblava ajustada, ja que estava 
feta amb un deix només productiu. Per a mi la 
pregunta no és «per a què» serveixen, sinó quin 
testimoni donen i quin servei fan a l’Església i al món. 

El primer servei no és el que fan, sinó el que són. La 
seva vida és un testimoni de l’Evangeli viscut 
radicalment des de la pobresa, la castedat i 
l’obediència. Són icona d’una vida diferent, d’una 

convivència fraternal, d’un amor a Déu i a les persones, sense esperar gratificacions, 
segons el «carisma o les finalitats» dels fundadors que han adaptat als reptes de cada 
moment de la història. Alhora, ens mostren la necessitat de Déu, de la pregària, de la 
disponibilitat, de l’austeritat, de la comunitat, del servei. 

Després, certament que cal valorar totes les seves obres: les del passat, les d’avui i les del 
futur. Per això em faig ressò de les dues cartes: «Quan contemplem en una visió de conjunt 
la quantitat i diversitat de comunitats religioses presents a la nostra Església Diocesana de 
Girona, tantes congregacions que aquí i a Catalunya tenen els seus orígens, i el pas dels 
sants que tan fortament han marcat la nostra terra, el primer sentiment que aflora en 
nosaltres és d’acció de gràcies a Déu. Monestirs, cases d’espiritualitat i d’exercicis, escoles, 
hospitals, residències d’ancians, suport i col·laboració a moltes parròquies i moviments, 
presència activa en barris i pobles, atenció a persones marginades i excloses, activitats 
culturals, col·laboració pastoral a les presons, suport actiu a les Càritas diocesana i locals, 
els missioners i missioneres al Tercer i Quart Món... representa tot plegat un do de l’Esperit, 
que humanitza, transforma i evangelitza la nostra societat. 

Aquesta acció de gràcies a Déu la fem extensiva a tots vosaltres, els consagrats, religiosos 
i religioses, monjos i monges, contemplatius, laics consagrats, membres d’instituts seculars, 

«Alegreu-vos». Any de la Vida Consagrada 

Francesc Pardo Artigas, bisbe de Girona 
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ermitans i ermitanes, verges consagrades, i a tots els qui, imitant Crist i servint-lo, enriquiu 
l’Església amb la vostra vida lliurada per amor a Déu i als germans, i que pregueu, treballeu, 
estimeu i cerqueu camins d’evangelització en el nostre món. 

També valoro la bona entesa i amistat amb mi mateix, els preveres i diaques, de forma que 
estem cordialment units per lligams de comunió que mostren la unitat en la varietat de dons 
que l’Esperit Sant reparteix generosament». Gràcies, i coratge!  

 

 

 

La festa de la Presentació de Jesús al Temple, el 2 de febrer, és un dia dedicat a la vida 
consagrada. Té la seva lògica, ja que en aquest dia Jesús no és solament presentat al 
Temple de Jerusalem, sinó que és consagrat a Déu. Jesús, que és el Fill etern del Pare, 
pertany del tot a ell. Els consagrats són aquells cristians que viuen la consagració baptismal, 
per mitjà del seguiment dels consells evangèlics, els vots de pobresa, castedat i obediència, 
per tal de ser del tot del Senyor. Dins el marc de l’Any de la Vida Consagrada, tots els 
religiosos d’arreu de la nostra diòcesi són convidats a participar, el diumenge 1 de febrer, 
en una jornada celebrativa. També tots els fidels d’arreu de la diòcesi sou convidats a 
participar en l’eucaristia que celebrarem a la catedral. El papa Francesc, en el missatge de 
l’any dedicat a la vida consagrada, diu: «Aquest any no sols afecta les persones 
consagrades, sinó a tota 
l’Església. Em dirigeixo, doncs, 
a tot el poble cristià, per tal que 
prengui consciència, cada 
vegada més, del do de tants 
consagrats i consagrades, 
hereus de grans sants que han 
forjat la història del 
cristianisme... El beat Pau VI 
deia: «Sense aquest signe 
concret, la caritat que anima 
l’Església sencera correria el 
risc de perdre la seva força; la 
paradoxa salvífica de l’Evangeli, 
de perdre nervi; la "sal" de la fe, 
de dissoldre’s en un món 
secularitzat.» El Sant Pare llança uns reptes a la vida consagrada, que han de ser per a tots 
un estímul. Els religiosos han de ser testimonis de l’autèntica alegria que neix del trobament 
i de la donació al Senyor. Han de ser profetes que despertin el món, per tal que sàpiga mirar 
Déu i la seva voluntat. Els consagrats han de donar a l’Església i al món el testimoni de la 
comunió, de la unitat i de la caritat, essent, al mateix temps, capaços de sortir d’ells mateixos 
per anar a les perifèries existencials del nostre món, per fer present Crist i, amb ell, el Regne 
de Déu. El do de tants consagrats i consagrades, hereus de grans sants Els consagrats i, 
amb ells, tots nosaltres hem de mirar el passat de la vida consagrada amb gratitud, posant 
en mans de la misericòrdia de Déu la nostra vida; hem de viure el present amb passió, 
escoltant el que l’Esperit diu a l’Església avui; i hem d’abraçar el futur amb esperança. No 
podem cedir mai a la temptació dels nombres i de l’eficiència. Com deia Benet XVI: «No 
ens podem unir mai als profetes de desventures que proclamen el final o el sense-sentit de 
la vida consagrada en l’Església dels nostres dies; sinó que ens hem de revestir de Jesucrist 
i portar les armes de la llum (cf. Rm 13,11-14), romanent ben desperts i vigilants» (2-2-
2013). 

Any de la Vida Consagrada 

Romà Casanova, bisbe de Vic 



13 
 

 

 
Al Bisbat de Sant Feliu de Llobregat va celebrar la Jornada Mundial de la Vida Consagrada 
amb una Eucaristia, presidida pel Sr. Bisbe Agustí Cortés, a la Catedral de Sant Llorenç. 
Després de l’homilia del Sr. Bisbe, tots els religiosos i religioses van renovar la consagració. 
Es va fer una intenció especial pels qui l’any passat van fer la professió monàstica o 
religiosa. I una acció de gràcies pels 25è, 50è, 60è , 70è i 80è aniversari de professió 
religiosa. També es va fer una pregà pels que l’any passat van fer el seu traspàs a la casa 
del Pare. Hi participaren uns 150  religiosos i religioses. 

A més dels religiosos i religioses  hi va participar el moviment de Vida Creixent, amb un 
relleu destacat amb motiu de la seva recent vertebració dins l’estructura diocesana.  

 

 

 

El dia 1 de febrer, a les 18 h. i a la Catedral de Tortosa, un nombrós grup de religioses de 
les diverses congregacions que hi ha al nostre bisbat  i presidides pel nostre Bisbe Mons. 
Enrique Benavent, celebrarem l’Eucaristia amb motiu de la Jornada de la Vida Consagrada. 

Dins d’aquest any 2015 dedicat per voluntat del Sant Pare a la Vida Consagrada, donaren 
gràcies a Déu pel do la vocació a seguir a Crist pobre, cast i obedient i amb el compromís 
de fer de la seva vida un do per l’Església i pel món. 

En l’homilia el Sr. Bisbe, comentant la Paraula de Déu,  les encoratjava en aquest seguiment 
més radical de Crist que fa que les seves vides siguin una profecia per al món. Una vida 
entregada totalment a Déu és una vida profètica que suscita la pregunta de la fe en els 
altres. 

Després de l’homilia totes les religioses s’aproparen a l’altar i es va fer la renovació dels 
vots d’una forma dialogada, intercalada amb el cant: “Glòria, glòria sempre seràs nostre 
Senyor” al que s’unien els fidels assistents també a la missa..  

Les ofrenes preparades i presentades per religioses volien ser també signe d’aquest 
caminar seguint a Crist i de l’aliment necessari en aquest camí: el seu Cos i la seva Sang.. 

Una Eucaristia viscuda en la que demanarem a Déu també el do de les vocacions.  

Celebració al Bisbat de Sant Feliu de Llobregat 

Celebració al Bisbat de Tortosa 
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El dia 2 de febrer es va celebrar la Festa de la Presentació de Jesús al Temple, coneguda 
popularment amb el nom de la Candelera, tot celebrant també la Jornada de la Vida 
Consagrada en aquest Any dedicat als Consagrats en l'Església. A Solsona, les comunitats 
religioses: Fraternitat de Maria Verge, Cor de Maria del Seminari de Solsona i Companyia 

de Maria i la comunitat 
benedictina del Miracle, es van 
aplegar a l'església de la 
Companyia de Maria per viure 
aquesta jornada. 

 
La celebració, que va comptar 
amb una nombrosa participació 
de fidels, va estar precedida 
per la tradicional benedicció de 
les candeles. Mn. Lluís Tollar, 
que presidí l'Eucaristia, 
acompanyat de preveres de la 
parròquia i del P. Jordi del 
Miracle, recordà en l'homilia la 
importància d'aquest dia: la 

Presentació del Senyor, la Jornada i l'Any de la Vida Consagrada, la presència del grup de 
visitadors de malalts que cada primer dilluns de mes prega pels malalts de la parròquia, i 
l'Any Teresià, recalcant que l'Església està viva, i com Simeó i Anna, "avui hem de córrer 
tots a l'encontre de Jesús". 

 
Mn. Tollar donà gràcies a Déu per la vocació a la vida consagrada que Déu a fet a l'Església 
i a tots ells, que han dit que sí a la vocació religiosa, a la crida irresistible de Déu, tot 
demanant que continuïn essent testimonis, signes enmig del món. En acabar la celebració 
religiosa, hi hagué un refrigeri obert a tothom. 

Informa: Ramon Estany 

Celebració al Bisbat de Solsona 
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Ens hem trobat a 

la Casa de 
l’Església, 
Acadèmia 

Mariana, més de 
40 religioses i 

religiosos. 

El nostre Bisbe 
Joan ha presidit 
l’eucaristia, i ha 

estat amb 
nosaltres tota la 

jornada.  

 

El P. Jaume Sidera ens ha fet una xerrada sobre la Vida Consagrada en l’Església actual 
a partir de l’Apocalipsi. El seu llenguatge planer i cordial, i la seva saviesa, ens ha animat 

les reunions de grup, que hem fet a continuació.  

 

L’esmorzar de mig matí ha estat un bon moment de relacionar-nos amb les persones de 
les altres comunitats. 

No cal dir que el dinar compartit ha estat molt animat..., i molt bo! 

 

Lleida, 7 de febrer de 2015. 

Celebració al Bisbat de Lleida 
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El domingo primero de febrero se llevó a cabo en el Centro Borja, una jornada para la vida 
religiosa, organizada por el obispado de Terrasa. Dicha jornada inició con una conferencia 
de Lluís Serra, Secretario General de la Unió de Religiosos de Cataluynia, sobre la 
Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium desde la óptica de la Vida Religiosa. 
 

  

  
 
El ponente expresaba que la Evangelio Gaudium fue la plataforma que el Papa Francisco 
utilizó para presentar su programa pontificado, teniendo como principales fundamentos el 
Sínodo de la Nueva Evangelización convocado por el Papa Benedicto XVI, como una 
llamada a dar testimonio de una vida nueva transformada por Dios, con radicalidad, alegría 
y plena disposición para acercar al seno de la Iglesia a todos aquellos cristianos que se han 
alejado de ella y de sus practicas. El segundo fundamento es el Pre-conclave, en el que el 
obispo Bergoglio matizaba que Evangelizar supone que la Iglesia viva su misión con celo 
apostólico y salga de su autoreferencialidad, porque cuando Jesús deja de ser el centro se 
da espacio a la mundanidad. Y por último. Se fundamenta en el documento de Aparecida, 
en el que los obispos de Latinoamérica llama a los cristianos a salir de ellos mismo, ser 
portadores del Evangelio con dulzura y misericordia. Las palabras alegría, 
autoreferencialidad e Iglesia en salida están muy presente en las tres fuentes forjadores 
de la Evangelio Gaudium. 
 
En relación con los puntos anteriores, explicaba que cuando la base de la vida religiosa es 
la misión y no la experiencia de Dios sostenida por la comunidad, no es posible que se 
sostenga dicha elección, esto se hace tangible con las estadísticas de dispensas de votos 
solicitadas en los años 2008-2014, arrojando que las principales causas de abandono de la 
vida religiosa es la crisis profunda de fe, la pérdida del sentido de pertenencia y los 
problemas afectivos que se originan como consecuencia de los dos puntos anteriores. 
 

Celebració al Bisbat de Terrassa 
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Presenta como tentaciones de los consagrados la mundanidad espiritual, el individualismo, 
la espiritualidad sin caridad, el egoísmo, la inmediatez, entre otros, efecto de una sociedad 
líquida irradiada de gnosticismo y de autoreferencialidad prometeica. En el fondo de la 
Exhortación subyacen los tres votos perfilados bajo otras denominaciones, castidad-
ternura-, pobreza-pobres-, obediencia-discernimiento-. Al ser la mundanidad la exaltación 
del yo y la pérdida de la alteridad el Papa menciona algunas enfermedades de las que la 
vida religiosa es propensa a padecer como, el sentirse indispensable, el activismo, el 
endurecimiento mental y espiritual, la murmuración, y las Iglesia de puertas cerradas.  
 
A la par presentaba las propuestas que la Evangellii Gaudium puede sucitar en los Institutos 
de Vida Religiosa, entre ellas, vivir por amor, el pensamiento crítico, la inclusión social, el 
no dejarnos robar la comunidad, la alegría como vocación. 
 
De forma posterior a la conferencia se celebró una eucaristía recopilando la temática 
anterior, presidida por el Obispo Auxiliar de la Diócesis de Terrasa, Mons. Salvador Cristal. 
Después de haber compartido la mesa eucarística se ofreció a todos los presentes un 
tentempié, para compartir las mociones y percepciones de una tarde de celebración. 
 

 

 

Quaranta dies després de la festa del naixement de Jesús, l’Església celebra el dia de la 

Vida Consagrada amb una eucaristia a la Catedral presidida pel cardenal Martínez Sistach 
 
Quaranta dies després de la festa del naixement de Jesús, l’Església celebra el dia de la 
Vida Consagrada. És la festa de la llum, en molts llocs anomenada la Candelera. Per aquest 
motiu, la Catedral de Barcelona va celebrar el passat dimarts una eucaristia presidida pel 
Cardenal Lluís Martínez Sistach molt especial, ja que tal com ha volgut el Papa Francesc, 
aquest és l’any de la Vida Consagrada. 

 “És una celebració molt íntima i entranyable per a tots nosaltres, perquè és també la 
Jornada de la Vida Consagrada, que aquest any té una connotació especial, ja que el Papa 

com sabem, ha proposat per a tota 
l’Església l’any de la Vida 
Consagrada”, va assenyalar 
l’Arquebisbe de Barcelona. 

Relació de fidelitat 

Aquesta festa serveix per presentar a 
Jesús en el temple, llum per il·luminar 
a les nacions i glòria del poble d’Israel. 
La Candelera té enguany un lema 
especial dedicat a valorar, agrair i 
pregar pel do de les persones que han 
consagrat tota la seva vida a Déu i als 
germans. 

“El lema del 2015 és Amics ferms de Déu. És una relació personal amb Déu. Una relació 
amorosa d’amistat i després una relació de fermesa, és a dir, una relació de contingut, de 
solidesa, no una relació esporàdica d’un moment. Es fonamenta en la fidelitat”, detalla el 
secretari de la URC, G. Lluís Serra. 

Celebració a l’Arquebisbat de Barcelona 
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Podeu veure el video: http://www.esglesiabarcelona.cat/node/7071 

Diferents carismes, un mateix camí 
L’eucaristia va dibuixar una bonica estampa de fraternitat, ja que centenars de petites llums 
mostraven com gent de diferents itineraris personals, de diferents carismes, s’unien sota un 
mateixa fe. “Avui la catedral té aquest aspecte d’eucaristia amb tota una dimensió 
diocesana, hi ha molta gent, una gran diversitat de carismes. Cada persona té el seu 
itinerari, però tots podem posar-nos d’acord amb un projecte comú que és el Regne de 
Déu”, va remarcar el G. Serra.   

L’ambient acollidor que es va viure va fer recordar a tots el que el pontífex argentí els va dir 
als consagrats i consagrades recentment: "Volia dir-vos una paraula, i la paraula era "joia". 
Sempre, on hi ha els consagrats, sempre hi ha joia: aquesta és la bellesa de la consagració". 

 

 

El capvespre de la festa de la 
Presentació del Senyor, a 
l'església del Mercadal de 
Girona, el bisbe Francesc ha 
presidit la celebració de 
l'Eucaristia en la Jornada 
Mundial de la Vida 
Consagrada. Acompanyaven 
al nostre prelat, flanquejat pel 
titular de la parròquia, Mn. 
Pere Domènech i el delegat 
episcopal per la Vida 
Consagrada, Mn. Ramon 
Alventosa, altres catorze 
preveres de les diferents 
comunitats religioses presents 
a la diòcesi i preveres 
diocesans que concelebraren, 

assistits pel diaca, Mn. Joan Robé. La litúrgia s'inicià amb la benedicció de les candeles i la 
processó per l'interior del temple fins el presbiteri. L'àmplia nau era totalment ocupada pels 
fidels destacant la nodrida presència de religiosos i religioses. En un espai destacat es 
projectava la frase: "Acollits i enviats per l'amor de Déu". Les dues primeres lectures, foren 
a càrrec de religioses presents i el diaca proclamà l'Evangeli. En la seva homilia el bisbe 
Francesc també va fer memòria de Vida Creixent, que celebra els seus patrons, Simeó i 
Anna, presents en l'evangeli de la festa, tot assenyalant el paper d'educadors en la fe de 
molts avis i àvies, "la majoria de nosaltres som aquí perquè hem crescut en una família 
creient i practicant", afegí Mons. Pardo. Respecte de la Vida Consagrada recordà el 
missatge del papa Francesc en que fa referència a l'alegria que envolta les comunitats de 
Vida Consagrada, més enllà de les possibles dificultats derivades de la convivència. Donà 
les gràcies als religiosos i religioses presents a la diòcesi, que el qualificà de veritable regal 
per a la nostra comunitat, els valorà especial pel que són, més enllà del que fan, que sempre 
és molt valuós: pregària i contemplació, atenció als malalts i ancians, ensenyament, acció 
hospitalària... Destacà especialment la seva actualitat i exemple amb els vots d'obediència, 
castedat i pobresa. En finalitzar la celebració, el bisbe Francesc saludà personalment als 
religiosos i religioses presents repetintlos el seu agraïment pel testimoni que donen a tota 
l'Església diocesana. 

Celebració al Bisbat de Girona 
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Dilluns 2 de febrer a tota la Diòcesi d'Urgell es 
va celebrar la Festa de la Presentació de 
Jesús al Temple, coneguda popularment amb 
el nom de la Candelera, celebrant la Jornada 
de la Vida Consagrada en aquest Any dedicat 
als Consagrats en l'Església. 

A la Catedral de Sta. Maria d'Urgell 
l'Eucaristia fou presidida pel Sr. Arquebisbe 
Mons. Joan-Enric Vives i hi prengueren part 
activament els membres del Moviment 
diocesà Vida Creixent així com també el gremi 
dels treballadors del ram elèctric amb una 
bona representació de l'empresa local 

PEUSA, per honorar la seva Patrona, Mare de Déu de la Llum. Concelebraren amb 
l'Arquebisbe Mn. Josep M. Mauri, Vicari General; Mn. Xaviar Parés, Degà i Rector de la 
Parròquia de St Ot i altres sacerdots. 

A la seva homilia el Sr. Arquebisbe recordà la importància de la gent gran que tenen una 
saviesa i experiència acumulades que els permet descobrir i reconèixer l'acció de Déu en 
la història, com ho feren els ancians Simeó i Anna (cf. Lc. 2,22-35) que saberen veure en 
l'infant Jesús la Llum que venia per a il·luminar tot el món, i la porta de la misericòrdia per 
a tots els pobles. L'Arquebisbe Vives animà els fidels a ser llum que il·lumina el nostre món 
amb el testimoni personal i la fe en 
Jesucrist, la Llum que salva el món i 
felicità els integrants del moviment "Vida 
Creixent" que celebren en aquest dia la 
seva festa per la seva actitud militant 
apostòlica. L'Arquebisbe també tingué un 
record especial per tots els religiosos i 
consagrats de la Diòcesi i del món en 
l'Any de la Vida Consagrada i en la 
Jornada especial de pregària per ells. Els 
consagrats ens són un exemple perquè 
han donat a Déu el millor de si mateixos, 
tota la seva vida, no només una part, així 
com Josep i Maria, quaranta dies després 
del naixement de Jesús li oferiren al Pare el millor que tenien, Jesús mateix. I Ell s'oferí al 
Pare, "entrant" en el Temple. 

A l'Eucaristia es pregà pels fidels difunts i, en especial, pel qui fou President i impulsor del 
moviment "Vida Creixent" a la Diòcesi, el Sr. Carles Dalmau, recentment traspassat. 

 

 

 

Benvolguts germans i germanes, 

La Quaresma és un temps de renovació per a l’Església, per a les comunitats i per a cada 
creient. Però sobretot és un «temps de gràcia» (cf. 2Co 6,2). Déu no ens demana res que 

Celebració al Bisbat d’Urgell 

«Enfortiu els vostres cors» (Jm 5,8) 

Missatge del Sant Pare Francesc per a la Quaresma 2015 
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no ens hagi donat abans: «Ja que Déu ens ha estimat primer, estimem també nosaltres» 
(1Jn 4,19). Ell no és indiferent a nosaltres. Està interessat en cada un de nosaltres, ens 
coneix pel nostre nom, ens cuida i ens cerca quan el deixem. Cada un de nosaltres li 
interessa; el seu amor li impedeix ser indiferent a allò que ens passa. Però passa que quan 
estem bé i ens sentim a gust, ens oblidem dels altres (quelcom que Déu Pare no fa mai), 
no ens interessen els seus problemes, ni els seus sofriments, ni les injustícies que 
pateixen… Llavors el nostre cor cau en la indiferència: jo estic relativament bé i a gust, i 
m’oblido dels qui no estan bé. Aquesta actitud egoista, d’indiferència, té un abast, avui, 
d’una dimensió mundial, fins a 
tal punt que podem parlar d’una 
globalització de la indiferència. 
Es tracta d’un malestar que hem 
d’afrontar com a cristians. 

 Quan el poble de Déu es 
converteix al seu amor, troba les 
respostes a les preguntes que la 
història li planteja contínuament. 
Un dels desafiaments més 
urgents sobre els que vull 
detenir-me en aquest Missatge 
és el de la globalització de la 
indiferència. 

La indiferència vers el proïsme i 
vers Déu és una temptació real 
també per als cristians. Per això necessitem sentir cada Quaresma el crit dels profetes que 
aixequen la seva veu i ens desperten. 

Déu no és indiferent al món, sinó que l’estima fins al punt de donar el seu Fill per la salvació 
de cada home. En l’encarnació, en la vida terrenal, en la mort i resurrecció del Fill de Déu, 
s’obre definitivament la porta entre Déu i l’home, entre el cel i la terra. I l’Església és com la 
mà que manté oberta aquesta porta mitjançant la proclamació de la Paraula, la celebració 
dels sagraments, el testimoniatge de la fe que actua per la caritat (cf. Ga 5,6). Malgrat això, 
el món tendeix a tancar-se en ell mateix i a tancar la porta a través de la qual Déu entra en 
el món i el món en ell. Així la mà, que és l’Església, mai no s’ha de sorprendre si és 
rebutjada, aixafada, ferida. 

El poble de Déu, per tant, té necessitat de renovació, per a no ser indiferent i per a no 
tancar-se en ell mateix. Voldria proposar-vos tres passatges per a meditar sobre aquesta 
renovació. 

1. «Quan un membre sofreix, tots els altres sofreixen amb ell» (1Co 12,26) – L’Església 

La caritat de Déu que trenca aquell tancament mortal de la indiferència en nosaltres 
mateixos, ens l’ofereix l’Església amb els seus ensenyaments i, sobretot, amb el seu 
testimoniatge. Però només es pot testimoniar allò que abans s’ha experimentat. El cristià 
és aquell que permet que Déu el revesteixi de la seva bondat i misericòrdia, que el revesteixi 
de Crist, per arribar a ser com ell, servent de Déu i dels homes. Ens ho recorda la litúrgia 
del Dijous Sant amb el ritu del lavatori dels peus. Pere no volia que Jesús li rentés els peus, 
però després va entendre que Jesús no volia ser només un exemple de com hem de rentar-
nos els peus els uns als altres. Aquest servei només el pot fer qui abans s’ha deixat rentar 
els peus per Crist. Només aquests tenen «part» amb ell (Jn 13,8) i així poden servir l’home. 

La Quaresma és un temps propici per a deixar-nos servir per Crist i així arribar a ser com 
ell. Això passa quan escoltem la Paraula de Déu i quan rebem els sagraments, en particular 
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l’eucaristia. En ella ens convertim en allò que rebem: el cos de Crist. En ell no hi ha lloc per 
a la indiferència, que tan sovint sembla tenir tant de poder en els nostres cors. Qui és de 
Crist pertany a un sol cos i en ell no s’és indiferent davant els altres. «Quan un membre 
sofreix, tots els altres sofreixen amb ell, i quan un membre és honorat, tots els altres 
s’alegren amb ell» (1Co 12,26) 

L’Església és communio sanctorum perquè en ella hi participen els sants, però també 
perquè és comunió de coses santes: l’amor de Déu que es va revelar en Crist i tots els seus 
dons. Entre aquests hi ha també la resposta dels qui es deixen tocar per aquest amor. En 
aquesta comunió dels sants i en aquesta participació en les coses santes, ningú no té per 
a un mateix, sinó que allò que té és per a tots. I ja que estem units en Déu, podem fer alguna 
cosa també pels qui són lluny, per aquells als quals mai o podríem arribar només amb les 
nostres forces, perquè amb ells i per ells preguem Déu per tal que tots ens obrim a la seva 
obra de salvació. 

2. «On és el teu germà?» (Gn 4,9) – Les parròquies i les comunitats 

 El que hem dit per a l’Església universal cal traduir-ho en la vida de les parròquies i 
comunitats. En aquestes realitats eclesials, ¿es té l’experiència que formem part d’un sol 
cos? ¿Un cos que rep i comparteix allò que Déu vol donar? ¿Un cos que coneix els seus 

membres més dèbils, pobres i petits, 
i se’n fa càrrec? O ens refugiem en 
un amor universal que es compromet 
amb els qui són lluny en el món, però 
oblida el Llàtzer assegut davant la 
seva porta tancada? (cf. Lc 16,19-
31). 

Per a rebre i fer fructificar plenament 
allò que Déu ens dóna cal superar 
els confins de l’Església visible en 
dues direccions. 

En primer lloc, unint-nos a l’Església 
del cel en la pregària. Quan 
l’Església terrenal prega, s’instaura 
una comunió de servei i de bé mutus 
que arriba davant Déu. Juntament 
amb els sants, que van trobar la 
plenitud en Déu, formem part de la 
comunió en la qual l’amor venç la 
indiferència. L’Església del cel no és 

triomfant perquè ha girat l’esquena als sofriments del món i gaudeix en solitari. Els sants ja 
contemplen i gaudeixen, gràcies al fet que, amb la mort i la resurrecció de Jesús, van vèncer 
definitivament la indiferència, la duresa de cor i l’odi. Fins que aquesta victòria de l’amor no 
inundi tot el món, els sants caminen amb nosaltres, encara peregrins. Santa Teresa de 
Lisieux, doctora de l’Església, escrivia convençuda que l’alegria en el cel per la victòria de 
l’amor crucificat no és plena mentre hi hagi un sol home a la terra que sofreixi i gemegui: 
«Espero molt no restar inactiva en el cel, el meu desig és continuar treballant per a l’Església 
i per a les ànimes» (Carta 254,14 de juliol de 1897). 

També nosaltres participem dels mèrits i de l’alegria dels sants, així com ells participen de 
la nostra lluita i del nostre desig de pau i de reconciliació. La seva alegria per la victòria de 
Crist ressuscitat és per a nosaltres motiu de força per a superar tantes formes d’indiferència 
i de duresa de cor. 
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Per altra part, tota comunitat cristiana està cridada a traspassar el llindar que la posa en 
relació amb la societat que l’envolta, amb els pobres i els allunyats. L’Església per 
naturalesa és missionera, no ha de quedar-se replegada en ella mateixa, sinó que és 
enviada a tots els homes. 

Aquesta missió és el testimoniatge pacient d’aquell que vol portar tota la realitat i cada home 
al Pare. La missió és allò que l’amor no pot callar. L’Església segueix Jesucrist pel camí 
que la porta a cada home, fins a l’extrem de la terra (cf. Ac 1,8). Així podem veure en el 
nostre proïsme el germà i la germana per qui Crist va morir i ressuscitar. Allò que hem rebut, 
ho hem rebut també per a ells. I, igualment, allò que aquests germans tenen és un do per 
a l’Església i per a tota la humanitat. 

Benvolguts germans i germanes, com desitjo que els llocs on es manifesta l’Església, en 
particular les nostres parròquies i les nostres comunitats, arribin a ser illes de misericòrdia 
enmig del mar de la indiferència. 

3. «Enfortiu els vostres cors» (Jm 5,8) – La persona creient 

També com a individus tenim la temptació de la indiferència. Estem saturats de notícies i 
d’imatges tremendes que ens narren el sofriment humà i, al mateix temps, sentim tota la 
nostra incapacitat per a intervenir. ¿Què podem fer per a no deixar-nos absorbir per aquesta 
espiral d’horror i d’impotència? 

En primer lloc, podem pregar en 
la comunió de l’Església terrenal i 
celestial. No oblidem la força de 
la pregària de tantes persones. 
La iniciativa 24 hores per al 
Senyor, que vull que se celebri a 
tota l’Església —també a nivell 
diocesà—, els dies 13 i 14 de 
març, és expressió d’aquesta 
necessitat de pregària. 

 En segon lloc, podem ajudar 
amb gestos de caritat, arribant 
tant a les persones properes com 
a les llunyanes, gràcies als 
nombrosos organismes de caritat 
de l’Església. La Quaresma és un temps propici per a mostrar interès per l’altre, com un 
signe concret, encara que sigui petit, de la nostra participació en la mateixa humanitat. 

I en tercer lloc, el sofriment de l’altre constitueix una crida a la conversió, perquè la 
necessitat del germà em recorda la fragilitat de la meva vida, la meva dependència de Déu 
i dels germans. Si demanem humilment la gràcia de Déu i acceptem els límits de les nostres 
possibilitats, confiarem en les possibilitats infinites que ens reserva l’amor de Déu. I podrem 
resistir a la temptació diabòlica que ens fa creure que nosaltres sols podem salvar el món i 
a nosaltres mateixos. 

Per a superar la indiferència i les nostres pretensions d’omnipotència, vull demanar a tots 
que aquest temps de Quaresma es visqui com un camí de formació del cor, com va dir 
Benet XVI (carta encíclica Deus caritas est, 31). Tenir un cor misericordiós no significa tenir 
un cor dèbil. Qui vulgui ser misericordiós necessita un cor fort, ferm, tancat al temptador, 
però obert a Déu; un cor que es deixi impregnar per l’Esperit i guiar pels camins de l’amor 
que ens porten als germans i germanes; en definitiva, un cor pobre, que coneix les pobreses 
pròpies i ho dóna tot per l’altre. 
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Per això, estimats germans i germanes, vull pregar amb vosaltres a Crist en aquesta 
Quaresma: «Fac cor nostrum secundum Cor tuum»: ‘Feu el nostre cor semblant al vostre’ 
(súplica de les lletanies al Sagrat Cor de Jesús). D’aquesta manera tindrem un cor fort i 
misericordiós, vigilant i generós, que no es deixi tancar en ell mateix i no caigui en el vertigen 
de la globalització de la indiferència. 

Amb aquest desig asseguro la meva pregària per tal que tot creient i tota comunitat eclesial 
recorri profitosament l’itinerari quaresmal, i us demano que pregueu per mi. Que el Senyor 
us beneeixi i la Mare de Déu us guardi. 

Vaticà, 4 d’octubre de 2014 

Festa de Sant Francesc d’Assís 

 

 

PROVÍNCIA ESPANYA 

Del 6 al 9 de febrer 
hem celebrat a 
Guadalajara el III 
Capítol d’aquesta gran 
Província unificada. 
Una assemblea 
capitular nombrosa,  90 
germanes procedents 
dels diferents llocs que 
componen la Província. 

Hem començat per fer 
memòria i avaluar el 
camí recorregut,  
il·luminades per el text 
del passatge de Emaús 
i compartint taula de treball i taula al voltant de l’Eucaristia l’hem reconegut! i  ens ha 
mostrat un horitzó nou, ple de Vida, cap al qual volem caminar.  

Després de la Conferència general celebrada a Bolívia, en la que es va reflexionar sobre la 
realitat del nostre món, de la societat, de l’Església i especialment de la Vida Consagrada, 
ens hem parat a reflexionar en torn a dos grans desafius:  

- Quin és el nostre lloc com Adoratrius avui 
- Quin tipus de lideratge per acompanyar nous estils de vida i presència 

 

Finalment vam elegir al nou Equip provincial per el trienni 2015-2017 que ha quedat 
constituït per: 

Gna. Margarita Navio (Superiora Provincial) 
Gna. Carmen Pascual (Consultora/Delegada)  
Gna. Antonia López (Consultora/Delegada) 
Gna. Ana Mari López (Consultora/Delegada) 
Gna. Encarna Jordán (Consultora/Delegada) 

Hem viscut un temps d’Esperit, un temps de gràcia i comunió.  

II Capítol Provincial d’Adoratrius 
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 ESPIRITUALIDAD 

 FORMACION 

El P. Miguel Márquez ha sido nombrado primer superior 
provincial de la nueva provincia Ibérica de Santa 
Teresa. La nueva provincia está formada por las antiguas 
provincias españolas de Andalucía, Aragón-Valencia, 
Burgos, Castilla, Cataluña y Baleares, además de los 
territorios del Vicariato de Uruguay-Bolivia-Paraguay y lo 
que era la Delegación de África Occidental. 

El P. Miguel Márquez nació en 1965 en Plasencia 
(Cáceres) y ha desempeñado numerosos puestos de 
responsabilidad y gobierno en la vida de la Provincia de 
los carmelitas de Castilla, como Consejero Provincial de 
1999 al 2002 y Vicario Provincial de 2002 al 2005, cargo 
para el que fue elegido nuevamente en el capítulo 
provincial de 2008 y después como Provincial. Asimismo 
ha ejercido deformador, como maestro de estudiantes 
durante seis años, en la comunidad de Salamanca. 

Ingresó en la Orden del Carmen Descalzo en 1983 emitiendo su profesión religiosa en 1985. 
Fue ordenado sacerdote en Medina del Campo en 1990. Autor de numerosas publicaciones 
de carácter espiritual como “Atardecer en el Valle. Relatos a la lumbre de Dios”, “El Riesgo 
de la Confianza. Cómo descubrir a Dios sin huir de mí mismo”, “Hacia donde mirar. 
Espiritualidad en la vida cotidiana” y “Amanece en Malpica. Cuentos para despertar”. 
También es colaborador en revistas como “Teresa de Jesús” y “Revista de Espiritualidad”, 
Miguel Márquez es Licenciado en Teología Dogmática por la Universidad Pontificia de 
Comillas de Madrid, con un Tesis de licenciatura sobre “La Imagen de Dios en el 
Magníficat”. 

El P. Agustí Borrell ha sido elegido consejero provincial. 
 

 

 
Durante el desarrollo del X Capítulo General ha sido elegido nuevo superior general de 
la Sociedad de San Pablo el padre Valdir José de Castro, brasileño de53 años, quien 
hasta la actualidad era superior provincial en el Brasil y que ahora dirigirá la congregación 
fundada por el beato Santiago Alberione en los próximos seis años. El sacerdote brasileño 
es el séptimo sucesor del beato Alberione y el primer superior general no italiano. 

Don Valdir José de Castro 

El padre Valdir José de Castro nació en Santa Bárbara del Oeste (Brasil), hijo de Francisco 
Pereira De Castro, portugués, y de Therezinha Zuccolo De Castro. Tiene tres hermanos. 
Ingresó en la Congregación de San Pablo el 5 de febrero de 1979 en la primera 
comunidad fundada por los paulinos fuera de Europa, que fue en el Brasil en 1931. 
Emitió su primera profesión religiosa el 11 de febrero de 1981 y la profesión perpetua el 25 
de octubre de 1987. Fue ordenado sacerdote el 12 de diciembre de ese mismo año. 

Terminados los estudios teológicos y la licenciatura en Filosofía, se especializó en 
Espiritualidad en la Universidad Gregoriana de Roma, de 1991 a 1994: en 2000 
consiguió el bachillerato en Comunicaciones y habilitación en periodismo en la Universidad 

Miquel Márquez, nou superior provincial dels Carmelites d’Espanya 

Valdir José de Castro, nou superior general dels Paulins 

http://www.masdecerca.com/category/espiritualidad/
http://www.masdecerca.com/category/formacion/
http://www.stpauls.it/istit/spa/
http://www.masdecerca.com/2015/02/el-p-miguel-marquez-nuevo-superior-provincial-de-los-carmelitas-de-espana/miguelmarquez/
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de Caxias do Sul con una tesis sobre la publicidad. Obtuvo además la licencia en 
comunicaciones en la Facultad Casper Libero (San Pablo) en 2004. 

Maestro de filósofos de 1988 a 1991, se desempeñó en los cargos de superior de Caxias 
do Sul de 1995 al 2001; maestro de novicios de 1997 al 2000; consejero provincial de 
1996 al 2000 y vicario provincial del 2000 al 2004. 

En 1994 fue responsable del área 
infancia/juventud en las editoriales y de 2000 
a 2007director general del Apostolado. Fue 
también miembro del Comité Técnico 
Internacional del Apostolado (2004-2007). 

En la actualidad se desempeñaba como 
superior provincial en el Brasil, elegido el 30 de 
julio de 2012, donde era también director de 
la Facultad de Comunicación y Tecnología 
de los Paulistas. Antes había sido superior 
provincial en la Argentina-Chile-Perú, en el 
período 2006-2010, en cuyas funciones tuvo 
algunos encuentros con el cardenal Bergoglio, 
hoy papa Francisco, que entonces se hallaba 
al frente de la arquidiócesis de Buenos Aires. 
A su regreso al Brasil en 2010 fue designado 

vicedirector de la Facultad Paulus de Tecnología y Comunicaciones. 

Al tomar posesión de su nuevo cargo y presidir ahora el capítulo general, el padre Valdir 
José de Castro saludó a los padres capitulares y afirmó que pretende “con la ayuda de Dios 
y de sus hermanos, llevar la congregación a la esperanza“. 

 

 

 
La Mare, amb el seu Consell, confirma la proposta del procés i la data de constitució de la 
nova inspectoria.  
 

Des de fa quasi tres anys, instades per les línies d’acció que traçava el Capítol General 
XXII, “El més gran és l’amor”, les Filles de Maria Auxiliadora (Salesianes) d’Espanya i 

Portugal vam iniciar un camí de discerniment 
amb l’objectiu d’impulsar i garantir la vitalitat 
carismàtica de la nostra presència a 
Espanya.  
 

 Aquest camí ha desembocat en el disseny 
del Projecte Comú Alegra’t. Una de les seves 
opcions contempla la creació de la Nova 
Inspectoria, fruit del procés de reorganització 
de les quatre actuals: Barcelona, Lleó, Madrid 
i Sevilla.  
 

Amb alegria, us comuniquem que S. Yvonne 
Reungoat, la nostra Mare General, amb el 

consentiment del seu Consell, ha ratificat la data de constitució de la nova inspectoria, que 
es preveu per al 5 d’agost de 2017.  
 

Mare Yvonne anuncia la data de constitució d’una única província de 

les Salesianes a Espanya, el 5 d’agost de 2017 

http://www.masdecerca.com/2015/02/valdir-jose-de-castro-nuevo-superior-general-de-los-paulinos/valdir-paulinos/
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Les Filles de Maria Auxiliadora manifestem la nostra voluntat de comptar amb tots els que, 
amb nosaltres, comparteixen la missió, per tal que junts, ampliem la mirada, essent 
missioneres d’esperança i alegria, (Cf. CG XXIII), en aquest camí apassionant i de 
construcció d’un futur en comunió, buscant la voluntat de Déu per als joves, i amb ells, fidels 
al carisma que Ell va regalar a Don Bosco i a Maria Mazzarello, per a l’Església i el món. 
 

Confiem en la vostra pregària i la vostra corresponsabilitat, que sempre ens acompanyen, i 
en l’auxili de Maria, la nostra Mare i Mestra.  

9 de febrer de 2015 
Memòria de la B. Eusebia Palomino 

 

 

Amb el motiu del Vé centenari de 
Santa Teresa, durant aquest any 2015 
s’ha organitzat una exposició itinerant 
que des de l’octubre esta recorrent les 
24 ciutat espanyoles on hi és present 
la Família Teresiana d’Enric d’Ossó. 
Ara, aquest més de febrer, arriba ja a 
Barcelona donant l’oportunitat a tot 
aquell que ho desitgi de conèixer un 
aspecte més de la vida de la Santa, 
centrat en la seva relació amb Enric 
d’Osso.  

La Força d’una Trobada 
La mostra s’exposa sota el títol “La 
Força de la Trobada”,  i es 
desenvolupa a través d’un itinerari on 
el visitant es trobarà amb  símbols i 
imatges evocadores que pretenen 
renovar la connexió carismàtica que hi 
va haver entre Teresa i Enric. Per tant, 
no se centra en la vida d’aquests dos 
sants, sinó la força de la seva 

connexió i el que va suposar. Es pretén que tot aquell 
que visiti l’exposició es plantegi una pregunta sobre 
alguna part de la mostra. 

  Pas a pas per les Teresianes: l’Exposició arriba a 
Barcelona el proper mes de febrer i, segons el 
programa, anirà fent parada a les diferents escoles 
teresianes de la ciutat.  

 

En primer lloc l’acollirà el col·legi Santa Teresa de 
Jesús - Ganduxer (10-15 de febrer), el col·legi Sant 
Josep- Gràcia (l19-22 de febrer) i el col·legi Pare Enric- 
Bellvitge (26-1 de març). 

La força d’una trobada 
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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   
 

  

“Teresa de Jesús, mística 
y transgresora. Cinco 
siglos de un prodigio”  
a càrrec de  Maria José Pérez 
 
 
 
 

En esta jornada formativa nos aproximaremos a 
distintas vertientes de santa Teresa de Jesús 
(1515-1582). La contemplaremos como mujer que 
eleva la voz en un tiempo en el que la sociedad y la 
Iglesia no se lo permitían. Nos acercaremos a la 
escritora excepcional y a la fundadora que 
revolucionó la vida religiosa de su tiempo. 
Finalmente, la descubriremos como experta en la 
relación de amistad con Dios y guía certera en los 
caminos del Espíritu. 
Teresa tiene una palabra válida para nosotros. Los 500 años de historia transcurridos 
desde su nacimiento no le han robado la frescura, y su magisterio es hoy más necesario 
que nunca. 
 
Algo sobre la ponente… Maria José Pérez González es carmelita descalza de Puçol (Valencia). Nació en 
Priego de Córdoba. Es licenciada en Filología Hispánica y diplomada en Ciencias Religiosas. Comenzó su 
andadura en la vida religiosa en las Hermanas de la Caridad de Sta. Ana, y a lo largo de 17 años, desempeñó 
tareas en los ámbitos educativo, pastoral y de gobierno de esta Congregación.  A partir del año 2007 se unió 
a las Carmelitas Descalzas de Puzol (Valencia), donde profesó en 2012. Con su comunidad, ha participado 
en la redacción de cuatro libros: Una luz tan diferente, Juntos andemos, Comenzando siempre y Amor con 
amor, antologías temáticas comentadas de Vida, Camino, Fundaciones y Moradas, publicadas en la Editorial 
de Espiritualidad entre 2010 y 2012. Ha intervenido en Congresos Internacionales (Universidad de la mística 
de Ávila: 2011 y 2014 y Universidad Pontificia de Salamanca: 2014), con temas como la ironía en Camino de 
perfección, la amistad entre Teresa y María de San José y aspectos pragmáticos del epistolario teresiano. Es 
creadora y editora del blog “Teresa de la rueca a la pluma”, que busca presentar la actualidad de Teresa de 
Jesús y su influencia en la vida y la cultura de nuestra sociedad, al tiempo que ofrece materiales para su 
estudio a partir de los recursos disponibles en Internet. 
 
 

  

Data: 14 de març 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 (nom, cognoms i congregació) 
Pas 2 - Aportació 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 MJP 

 

Maria José Pérez, carmelita descalça de Puçol (València) 

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
https://delaruecaalapluma.wordpress.com/
mailto:urc.info@gmail.com
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Art del cinema i vida consagrada 
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   
 

 

Sessió de preestrena a 
Barcelona 
 

“La historia de Marie Heurtin” de Jean-Pierre Améris 
Es tracta d'una pel·lícula molt interessant en aquest Any de 
la Vida Consagrada per als joves, que poden descobrir la 
força de la fe que obre a la comunicació i a la trobada més 
enllà de les dificultats. Marie Heurtin, es tracta d'una jove 
sord-cega que realment va viure al segle XIX a França.         
Quan arriba a una institució religiosa per a nenes sordes ha 
viscut aïllada en la seva família sense cap comunicació. La 
directora comprèn la dificultat però la germana Marguerite 
es convertirà en la seva pacient tutora. Amb la seva 
proximitat emocional i amb el seu bon fer pedagògic la 
religiosa aconseguirà que Marie, després de fortes proves, 
comprengui el valor de la comunicació i adquireixi els 
instruments per desenvolupar-la. Des d'aquesta relació 
educativa i pastoral la jove descobrirà la presència de Déu, 
que sent l'Invisible i silenciós ens surt a la trobada. Una 
proposta que podrem incorporar el proper curs després de 
la seva estrena passada la Setmana Santa o presentar en 
algunes seus per a públic obert. És una pel·lícula que 
assenyala la missió dels religiosos de servei, la comunitat i 

el sentit de la mater/paternitat des del celibat. http://www.la-croix.com/Culture/Cinema/Marie-Heurtin-Langue-
des-signes-langage-du-caeur-2014-11-12-1262844 

 
 
Data: 27 de febrer de 2015, divendres. 
Hora: a les 7 de la tarda  
Lloc: Saló Xavieranes. Avinguda Cambó, 12. Barcelona 
Presentació i comentaris a càrrec del Prof. Peio Sánchez 
Activitat oberta i gratuïta per a religioses, religiosos i persones consagrades. 
Pel·lícula parlada en castellà. 
Cal inscriure-s’hi (nom, cognoms i congregació) a la UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA. 
Correu electrònic: urc.info@gmail.com    

                                                          

 

Programa del cicle 
1. Preestrena: “Marie Heurtin”. Data: 27 de febrer, divendres. 

Hora: 7 de la tarda. Saló Xavieranes. Avinguda Cambó, 12. 
Barcelona. Presentació: Peio Sánchez. 

2. Conferència il·lustrada amb fragments fílmics de Peio 
Sánchez: “La vida religiosa al cinema”. Data: 25 de abril. 
Salesianes. 

3. Sessió amb Cristianisme i Justícia. Projecció de “La Misión 
Tseltal” (Mans Unides) i diàleg. Data encara sense determinar. 

4. Projecció de la pel·lícula “Ida”. Data: 20 de març, divendres. Hora: 7 de la tarda. Saló Xavieranes.  
Avinguda Cambó, 12. Barcelona. Presentació: Claustre Solé. 

5. Projecció d’una pel·lícula a càrrec de la Vocalia de PJV per a públic jove. Pel·lícula, data i lloc encara 
sense determinar. 

 

Cicle de cinema i vida consagrada 

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
http://www.la-croix.com/Culture/Cinema/Marie-Heurtin-Langue-des-signes-langage-du-caeur-2014-11-12-1262844
http://www.la-croix.com/Culture/Cinema/Marie-Heurtin-Langue-des-signes-langage-du-caeur-2014-11-12-1262844
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Molins: “El fet que la Facultat 
d’Educació Social i Treball 
Social Pere Tarrés-URL hagi 
proposat aquesta distinció diu 
molt de la seva mentalitat, del 
seu compromís amb la justícia 
social i amb l’educació” 
 

Molins: “He après que no es pot 
treballar per lliure com un 
franctirador, sinó en xarxa i 
amb discerniment, posant-nos 
sempre en contacte amb els 
professionals” 
  

URL - Divendres, 6 de febrer de 
2015. Aquest migdia Victòria Molins, educadora, filòsofa, escriptora i religiosa, coneguda 
per la seva visió transformadora de l’acció social, ha estat investida doctorahonoris causa 
per la Universitat Ramon Llull (URL) a proposta de la Facultat d’Educació Social i Treball 
Social (FESTS) Pere Tarrés-URL. 
 

L’acte s’ha iniciat amb la lectura, a càrrec d’Anna Berga, secretària general de la URL, de 
l’acta de nomenament de la Junta de Govern. 
 

Òscar Mateos, vicedegà de Recerca i Relacions Internacionals de la Facultat d’Educació 
Social i Treball Social Pere Tarrés-URL, i padrí de Victòria Molins, ha destacat que amb 
aquest acte, “la nostra Universitat fa seu, o més ben dit, renova el seu compromís, de forma 
encara més explícita i radical, amb aquesta mirada que vol partir sempre i en tot lloc des 
d’aquells que ho han perdut tot”. Durant el seu discurs, 
Mateos ha posat de manifest com Molins entén el món i el 
seu compromís radical pels més vulnerables. 
 

A continuació s’ha procedit a la investidura com a doctora 
honoris causa i al lliurament del títol i dels atributs a Victòria 
Molins a càrrec de rector de la URL, Josep Maria Garrell. 
Tot seguit Victòria Molinsha iniciat el seu parlament 
remarcant que “aquest honor no és per a mi, sinó per la 
tasca social de moltes persones”. 
 
Molins ha reivindicat el paper dels educadors socials i 
treballadors socials i dels voluntarisinsistint amb què la seva 
tasca és una altra que complementa la dels professionals: “He après que no es pot treballar 
per lliure com un franctirador, sinó que cal fer-ho en xarxa i amb discerniment, posant-nos 
sempre en contacte amb els professionals. La meva tasca és complementària (...) Els 
marginats per als quals fem aquest acompanyament no han de ser usuaris, com ho poden 
ser per als Serveis Socials, sinó amics. Això no vol dir que fem d’avis tirant per terra la tasca 
dels professionals, sinó que, precisament, els hem d’acompanyar en els processos que ens 
assenyalen”. 
Victòria Molins ha acabat el seu discurs amb un agraïment sincer a la FESTS Pere Tarrés: 
“El fet que aquesta Facultat m’hagi atorgat l’honor que acabo de rebre, diu molt a favor de 

Victòria Molins, educadora i religiosa, doctora honoris causa per la 

Universitat Ramon Llull 

http://www.url.edu/node/5103
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la seva mentalitat, del seu compromís amb la justícia social, amb l’educació i amb aquesta 
tasca senzilla i anònima que en la meva persona representa a molta altra gent en la nostra 
societat actual. Gràcies per entendre-ho així”. 
 

Finalment, Josep Maria Garrell, rector de la URL, ha recordat que un doctorat honoris 
causa“ és atribuïble a persones per raó dels seus rellevants mèrits acadèmics o científics, 
o pel seu compromís i responsabilitat social o ètica, o per la seva trajectòria cívica i aportació 
en l’àmbit social, cultural, polític o econòmic” i ha insistit “pels que coneixem des de fa anys 
la trajectòria i l’enorme tasca de la Victòria Molins, ens és força evident que reuneix, amb 
escreix, mèrits per concedir-li aquesta distinció”. 
 

El rector ha afegit que a la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés-URL “s’hi 
graduen persones compromeses amb la justícia social. És evident en virtut dels estudis 
vocacionalment cursats. Persones que, conscients de la professió que els espera i de les 
seves dificultats, han optat per camins similars als que la Victòria Molins camina dia rere 
dia”. 
Vídeo resum de l'acte d'investidura: (disponible el 16/2/2015 a 
youtube.com/fundacioperetarres) 
 
 
 

Els lectors de Catalunya 
Cristiana saben bé que tu, 
Viqui Molins, teresiana, has 
estat investida doctora honoris 
causa per la Universitat 
Ramon Llull el 6 de febrer 
passat. Vaig assistir a l’acte 
amb gran satisfacció per part 
meva. No me’l volia perdre. 
Tres discursos magnífics el 
van jalonar. L’elogi de mèrits a 
càrrec d’Òscar Mateos va ser 
esplèndid, ben documentat i 
molt càlid. La cloenda, a 
càrrec de Josep Maria Garrell, 
rector magnífic, va ser breu, 
però essencial. Va tenir la mida justa i el contingut precís. Enmig de tots dos, la teva paraula, 
Viqui, va captivar l’auditori. Te’n vas sortir amb llibertat enfront de la cotilla del protocol 
sense trencar-lo. A mesura que parlaves, passaven per la moviola del meu record moments 
importants viscuts amb tu. Tu, quan dirigies l’editorial STJ, vas incloure al catàleg d’edicions 
tres llibres meus de caràcter vivencial. Amb tu i amb un grup compromès de religiosos i 
religioses, vam impulsar el projecte social de l’associació Cintra. Després de la mort del 
germà Adrià, amb qui compartia aquesta pàgina, tu vas passar a ocupar aquest espai i a 
publicar els teus articles arrencats de la teva experiència quotidiana en el món de la 
marginació. La proximitat de les dues columnes crea complicitat, malgrat que els arguments 
siguin diferents. Sempre he vist en tu una persona acollidora, intuïtiva, amistosa, empàtica, 
decidida i vital. Sense ornaments prescindibles. Amb fe en Déu i amb un sentit comunitari 
profund. 

A la Viqui, la meva companya de página 
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La Facultat d’Educació Social i Treball Social de la URC l’ha encertada amb la proposta 
del teu nom per a aquesta distinció. Felicitats, Viqui, per acceptar-la! Sé que no vius aquesta 
situació de manera autoreferencial per complaure el teu ego, sinó com una oportunitat per 
posar l’accent, una altra vegada, en les persones que pateixen. Puc observar les tres 
característiques que subratlla Pagola en l’acció profètica de Jesús, d’alguna manera, en la 
teva vida: presència alternativa als poders d’aquest món, indignació enfront de l’abús i 
l’atropellament sobre els més febles, i l’esperança d’un món més humà i més digne. 

Tant de bo que els 
estudiants i els professors 
d’aquesta facultat captin el 
teu missatge. La solució 
ideològica té el seu atractiu, 
però gairebé sempre intenta 
resoldre un sofriment 
afegint-ne un altre de 
proporcions no menors. Vas 
ser exquisida a l’hora de 
distingir la tasca 
professional de la teva tasca 
complementària. També és 
bo que els professionals 
recordin les paraules de 
León Felipe: «No sabent els 

oficis els farem amb respecte. Per enterrar els morts com cal serveix qualsevol a excepció 
d’un enterramorts...» Tu vas més enllà. Els teus tres puntals: el sentit de la compassió, 
l’enamorament de Jesús i l’amistat amb santa Teresa permeten comprendre’t. Ningú no et 
coneixerà a fons si ignora les motivacions que t’impulsen a viure la vida. N’hi ha que et volen 
exalçar enfrontant-te a l’Església a la qual pertanys. Cras error. La teva autocrítica no està 
desvinculada de l’amor i del sentit de pertinença. 

Gràcies, Viqui, per ser com ets. 
Lluís Serra Llansana 

 

 

 
 

 

 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 Òscar Mateos, Mª Victòria Molins i Josep Maria Garrell 

65 
Títol Acte d’Investidura de la Doctora Honoris Causa a la Dra. 

Maria Victòria Molins, educadora i religiosa de la Companyia 
de Santa Teresa de Jesús 

Font  http://www.url.edu/sala-de-premsa 

Data 6 de febrer de 2015 

Publicat 12 de febrer de 2015 
 
 
 

 
 
 

 

Documentació sobre l’acte d’investidura 

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
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COM EFECTUAR UNA INSCRIPCIÓ A LA JORNADA DE FORMACIÓ 
PERMANENT O CONVOCATÒRIES SIMILARS 
 
Primer pas 
Enviar un correu electrònic amb la relació de la persona o persones participants (nom, cognom i 
congregació) a: urc.info@gmail.com 
 
Segon pas 
Efectuar el pagament de la quantitat indicada en el full de convocatòria:  
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 pròpies de cada 
convocatòria 
 
Si no s’observen aquests dos passos, es dificulta en gran manera l’elaboració de llistats i la 
gestió de les inscripcions. 
 

 

 

 

 
 

 

Déu vos guard! 

Des de 1475, el monestir de Sant Maties, que forma part de l’Orde de Sant Jeroni, està 
present a la nostra ciutat de Barcelona. Primer a la plaça del Padró, després al c/ Iradier 

Impremta del Monestir de Sant Maties – Monges Jerònimes 

Com fer les inscripcions? 

El testimoniatge de la germana Paciència Mergar 

mailto:urc.info@gmail.com
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(Sarrià) i actualment al c/ Mercè Rodoreda (Sant Gervasi), la comunitat de monges 
jerònimes ha pregat i lloat Déu en aquesta ciutat. 

El sosteniment d’una comunitat monàstica, és sovint, complicat. No és fàcil trobar feines 
per fer, al monestir i que permetin mantenir els edificis i les comunitats. 

Anys enrere la confecció d’ornaments i després fundes de matalàs, foren els mitjans que 
permeteren mantenir la comunitat. 

Actualment la comunitat té una petita impremta, totalment informatitzada, que ha estat la 
seva font de treball més important els darrers 20 anys. 

 

Podem realitzar: 

 Fulls de parròquies, 
 fulls de cants (tenim programes per transcriure la música a 

l’ordinador), 
 llibres de pregària, de poemes,… 
 Constitucions de diverses Congregacions religioses, 
 Invitacions de Casaments, 
 Recordatoris de Primera Comunió, 
 Targetes de visita, 
 Evangeliaris amb icones, 
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Des de transcriure el text, composar la música, maquetar, imprimir i 
enquadernar, us donem el llibre totalment acabat. 

Consulteu possibilitats i preus. 

Tel. 93 417 36 66 

impremta@jeronimes.cat 

MONESTIR DE SANT MATIES 
C/ Mercè Rodoreda, 7 | 08035 – Barcelona | Tel. 93 417 36 66 | Email: jeronimes@jeronimes.cat 

 

Es podrà visitar en horari d'església 

a partir del 24 de març, coincidint 

amb el 35è aniversari del seu 

assassinat 
El papa Francesc va aprovar aquest 
dimarts la beatificació de l'arquebisbe 
de San Salvador, Óscar Arnulfo 
Romero i Galdámez, assassinat el 24 
de març de 1980 mentre oferia una 
missa. Quan va morir, Óscar Romero 
va deixar impregnada la seva sang a la 
pàl·lia, la tela que cobreix el calze. Ara 
aquesta relíquia serà exposada a la 

Parròquia de Santa Anna de Barcelona a partir del 24 de març, en el 35è aniversari de la 
seva mort, després de l'eucaristia que es celebrarà a les 20h. 
La relíquia d'Óscar Romero va estar en poder del bisbe castrense d'El Salvador, que també 
va ser assassinat. Per tant, la pàl·lia ha pertangut a dos bisbes màrtirs. Fa un any Enric 
Planas va decidir donar-la a la Parròquia de Santa Anna (Carrer Santa Anna, 29 de 
Barcelona), on podrà ser visitada en horari d'església. 
 
 

 
Recés de Quaresma 

 

Mn.Josep Casanova, pvre 
Del 21 al 22 de febrer 
  

Tema: “Quaresma temps d’obrir-se per omplir-se” 
Casa de Betània | Bonavista, 37 – Cornellà Llobregat | Telèfon,  933751102 
 

 
 

 
Exercicis Espirituals per a religiosos/es 
Mes d'agost. 
Dies. del diumenge 9, tarda, al dissabte 15 matí. 
Els dirigirà el P. Josep Vilarrubias, cmf. 

La Parròquia de Santa Anna exhibirà una relíquia d'Óscar Romero 

Casa d’Espiritualitat Claret de Vic 

Quaresma temps d’obrir-se per omplir-se 

mailto:impremta@jeronimes.cat
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Exercicis Espirituals a Montserrat amb el suport de l’URC 

Estiu 2015 
 

EE1 
 Dates: 20 a 26 de juliol de 2015, dl.-dg. 

 

EXERCICIS ESPIRITUALS A MONTSERRAT 
Carles-Xavier Noriega, monjo 
Tema: Pregar avui amb els pares del desert 
Inici: matí del dia 20 (cal arribar abans de les 12.30 h) 
Final: dia 26 després de dinar 
Preu: 310 € (tot inclòs) 
Places limitades, atorgades por ordre d’inscripció 
Data límit d’inscripció: 30 de juny de 2015. 

 

 

EE2 
Dates: 10 a 16 d’agost de 2015, dl.-dg. 

 

EXERCICIS ESPIRITUALS A MONTSERRAT 
P. Joan M. Mayol, monjo 
Tema: Pregant sota la pluja. (Un estar en el món des de 
l'alegria de Déu).  
Inici: matí del dia 10 (cal arribar abans de les 12.30 h) 
Final: dia 16 després de dinar 
Preu: 310 € (tot inclòs) 
Places limitades, atorgades por ordre d’inscripció 
Data límit d’inscripció: 30 de juny de 2015. 

 

Forma d’inscripció: 
1. Sol·licitar plaça a l’URC  

a. per correu electrònic (urc.info@gmail.com),  
b. per telèfon (93 302 43 67) o directament a la seu de la plaça Urquinaona, 

11, 2n 2a (08010 Barcelona) en horari d’atenció al públic:dimarts, de 
10,00 – 13,00 h., i dijous de 16,30 a 19,30 h. 

2. Incloure-hi les dades següents: nom i cognoms, institut/congregació, adreça 
postal, correu electrònic i telèfon de contacte. Una vegada rebuda la confirmació 
de la plaça, cal efectuar el pagament. La plaça es considera coberta en el moment 
d’haver efectuat el pagament, prèvia sol·licitud de plaça. 

3. Pagament: ingrés o transferència bancària al número de compte de “la Caixa” 
                      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 
EE1 (Montserrat, 20-26 juliol) o EE2 (Montserrat, 10-16 agost). 

Organitza: Monestir de Montserrat. Amb el suport de l’URC, que coordina les 
inscripcions. 
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Podeu veure l’audiovisual “AMB  ALEGRIA, RERE LES PETJADES DE JESÚS” al 
youtube. 
 

Existeixen dos formats: 
1. Format integral (inclou les estadístiques de les 10 diòcesis  i la global de 

Catalunya). Durada: 15 minuts 10 segons. 
https://www.youtube.com/watch?v=S446lnyqRow 
 

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. 
https://www.youtube.com/watch?v=X4acmI-NzLM 
 

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

 
 
 
 

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

VI TIEMPO ORDINARIO. “Quiero, queda limpio” 

Molokai. La historia del padre Damián (1999) Paul 

Cox 

El padre Damián fue un misionero belga de los 
Sagrados Corazones que dedicó su vida a la 
atención de los leprosos en Molokai, una de las islas 
Hawai. Una película clásica de su vida fue “Molakai, 
la isla maldita” (1959) de Luis de Lucía, la que 
presentamos es una nueva adaptación. En ella 
vemos como Molokai es el exilio de los leprosos que 
viven en condiciones infrahumanas. Allí fue 
destinado el misionero con la advertencia “No debe 
tocar a nadie”. Pero él se hizo su amigo y compañero 
consiguiendo restaurar un funcionamiento social y 
comunitario hasta su muerte por contagio de la lepra. 
Un extraordidario ejemplo del evangelio de hoy 
sobre “El que llegó para tocar lo intocable”, para 
salvar lo que estaba perdido. 

 Infórmate sobre la vida del padre Damián. 
¿Qué cambios introdujo su presencia en la 
vida de los leprosos de Molokai? 

 ¿Qué significado tiene la secuencia dónde todos oran a la puerta del hospital por el 
padre Damián? 

 ¿Cuáles serían los leprosos de hoy? ¿A quién tememos acercarnos? 

 En evangelio de hoy, Jesús nos invita a tocar el sufrimiento y la marginación. ¿Qué 
hemos de hacer para “salir” de nuestra comodidad y “tocar” a los hermanos que 
padecen? 

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

Cine i litúrgia 

Audiovisual: “Amb alegria, rere les petjades de Jesús” 

https://www.youtube.com/watch?v=S446lnyqRow
https://www.youtube.com/watch?v=X4acmI-NzLM
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 Sou un llevat que pot produir un pa bo 
per a molts, aquell pa del qual hi ha 
tanta fam: l’escolta de les necessitats, 
dels desigs, de les desil·lusions, de 
l’esperança. Com els qui us han 
precedit en la vostra vocació, podeu 
tornar a donar esperança als joves, 
ajudar els ancians, obrir camins cap al 
futur, difondre l’amor en qualsevol lloc 
i en qualsevol situació. Si això no 
passa, si la vostra vida ordinària 
manca de testimoniatge i de profecia, 
llavors, torno a repetir-vos, és urgent 
una conversió! 144 
 

144. Francesc, Audiència als participants en 
la trobada promoguda per la Conferència 

Italiana dels Instituts Seculars, Roma (10 de maig de 2014). 
 

≪Escruteu≫ Als consagrats i a les consagrades en camí sobre els signes de Déu. 
 
Dues preguntes: 
1. És conscient de la fal que hi ha el teu entorn? Com pots satisfer-la? 
2. Personalment, comunitàriament, som testimonis i profetes? Ens cal una conversió? 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

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...  
 
 

 
 

Les provocacions del papa Francesc [8] 

Fundació Escola Cristiana de Catalunya informa  



  

38 
 
 

 

 

 

 
El Observatorio Blanquerna de Comunicación, Religión y Cultura le invita a participar 
en la jornada sobre "Literatura y ateísmo en Europa" el próximo viernes 13 de 
febrero de 2015, de 12 a 18h en la Facultad de Comunicación Blanquerna; Plaza Joan 
Coromines s/n Barcelona).  
La jornada será íntegramente en inglés.  
 
Se ruega que confirmen su asistencia en: obs@blanquerna.url.edu (Entrada libre) 
Observatori Blanquerna de Comunicació, Religió i cultura 
 

 

 

 
 
 

Paciencia Melgar ha estat literalment entre 
la vida i la mort a causa de l'Ebola. És 
missionera de la Immaculada Concepció i 
des del 2003 treballava a Libèria, un dels 
tres països africans més afectats per 
l'Ebola. L'agost passat va resultar 
contagiada, però va aconseguir superar la 
malaltia. Més tard, el seu plasma sanguini 
va salvar l'auxiliar d'infermeria Teresa 
Romero. “Signes dels temps” entrevista 
Paciencia Melgar, guardonada amb el Premi Fraternitat 2014 de la revista “Mundo Negro”. 
 
Altres temes: 
- Reportatge sobre la comunitat de mercedaris del santuari de Sant Ramon Nonat, a la 
Segarra. 
- Espai de “Patrimoni”: Església de Sant Pere de Martorell, a Maçanet de la Selva. 
 

Data: 15 de febrer de 2015 
Horari d’emissió: TV3, diumenge, a les 10,00 

www.tv3.cat/signesdelstemps 

www.facebook.com/signesdelstemps 

 
 

 

 

 

    FEBRER | 2015 
12 dj SIRBIR 

16 dl CEVRE - Formació inicial T2  

18 dx Inici de la Quaresma - Dimecres de Cendra 

23 dl CEVRE - Formació inicial T2  

Signes dels Temps de TV3: “Supervivent de l’Ebola” 

Calendari URC - CEVRE 2014-2015 

Observatori Blanquerna: “Literatura i ateisme a Europa”  

mailto:obs@blanquerna.url.edu
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 

 

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