Barcelona, 26 de febrer de 2015

ANY VIII. núm.

Premi Solidaritat 2014 al projecte Sicar cat, impulsat per les religioses
adoratrius, per a dones víctimes del tràfic de persones

La germana Paciencia Melgar parla sobre l’Ebola
Sant Romero d’Amèrica
Les dones de la Passió, protagonistes del Recés de Quaresma
Inici del cicle de Cinema i Vida Consagrada: “La historia de Marie Heurtin”
Maria José Pérez: Teresa de Jesús, mística y transgresora. Cinco siglos de un prodigio
Obertura de la comunitat als joves
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L’URC celebra la seva 72° assemblea general

ASSEMBLEA GENERAL URC
Unió de Religiosos de Catalunya

Pl. d’Urquinaona, 11, 2n 2a (08010 Barcelona) Tel. 93 302 43 67 sec.general@urc.cat

72

Reunió

72

Data

11 de març de 2014, dimecres

Hora

De 2/4 de 10 del matí fins com a màxim a les 3 de la tarda, i dinar.

Lloc

Seminari Conciliar de Barcelona, carrer Diputació, 231 - Barcelona

Convocats

Superiores i superiors generals, superiores i superiors provincials, abadesses i priores,
delegades i delegats, delegada i delegats episcopals de Vida Consagrada, persones
convidades

Ordre del dia

9.30
9.45
10.40

11.00

12.00
12.30
13.15

15.00

Acollida i lliurament del material – Vestíbul de l’accés principal
Eucaristia – Capella central
Assemblea general – Sala Sant Jordi
1.
Obertura de l’assemblea. P. Màxim Muñoz, president
2.
Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la darrera Assemblea
3.
Tema de reflexió, estudi i debat:
"Caminos de vida consagrada hoy: dudas, certezas, esperanzas" a
càrrec del P. Luis de las Heras, president de CONFER
Descans
Diàleg en grups i col·loqui
4.
Presentació i aprovació, si escau, de la memòria 2014
5.
Presentació i aprovació, si escau, del balanç de l’any 2014
6.
Ratificació del pressupost de l’any 2015
7.
Eleccions de càrrecs de la Junta Directiva
Pausa breu
7.
Comunicacions i informacions diverses
8.
Torn obert de paraula
9.
Cloenda de l’assemblea
Dinar de germanor (l’hora pot avançar-se en funció del ritme de
l’assemblea general)

Lluís Serra i Llansana
Secretari general

S’ha iniciat una actualització de les dades de superiores i superiors majors, així com
també el llistat de delegats permanents o delegades permanents, càrrec que recau en
religioses o religiosos que resideixen en comunitats que es troben a Catalunya mentre
que les seves superiores majors i els seus superiors majors tenen la seva residència
habitual fora de les terres catalanes.
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Maria José Pérez, carmelita descalça de Puçol (València)

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
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Cicle de cinema i vida consagrada

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-Languedes-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.
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Com arribar-hi?

Accés a la sala de
cinema pel carrer
dels Mercaders,
núm. 32

El saló de les Xavieranes es troba al centre neuràlgic de la ciutat de Barcelona, concretament al barri de Ciutat
Vella a l'Avinguda Francesc Cambó, 12. Situat molt a prop de la Catedral i a tocar del Mercat de Santa
Caterina. La seva ubicació és ideal ja que té molt bona comunicació, ja sigui amb metro, bus, tren o bicing.
L1. Plaça Catalunya- Urquinaona - Arc de Triomf
L3. Plaça Catalunya - Passeig de Gràcia - Liceu
L4. Passeig de Gràcia - Urquinaona - Jaume I
17 - 19 - 40 - 45
Plaça Catalunya - Passeig de Gràcia
Plaça Catalunya
Catedral - Urquinaona - Gombau - Ramon Berenguer

Primera professió de Marneth Osoy Concuà
Data: dia 28 de febrer
Hora: 2/4 de 5 de la tarda,
Lloc: Noviciat de les Germanes Caputxines de la Mare del Diví Pastor a
Pallejà
Primera professió Marneth Osoy Concuà.
“M’alegro moltíssim en el Senyor i salto de goig, i no només estic joiosa
amn tota raó jo personalment, sinó també tots aquells que serveixen i
desitgen servir Jesucrist” C|1C
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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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Lliurament del premi Solidaritat 2014 al projecte Sicar cat, per a dones
víctimes del tràfic de persones
El Parlament acull el lliurament del premi Solidaritat 2014 al projecte Sicar cat, per a
dones víctimes del tràfic de persones, i de la menció als mitjans a 'La Directa'
Dimarts, 17 de febrer de 2015. Palau del Parlament
Foto: Parlament de Catalunya
La
presidenta
amb
els
representants dels premiats i
de l'Institut de Drets Humans
de Catalunya
El Parlament ha acollit aquest
vespre l'acte de lliurament del
premi Solidaritat 2014, atorgat
al projecte Sicar cat, que
treballa amb dones víctimes
del tràfic de persones, i de la
menció especial als mitjans de
comunicació a la publicació 'La
Directa'. Núria de Gispert ha
presidit el lliurament de les
distincions, que concedeix l'Institut de Drets Humans de Catalunya (IDHC) a les persones i
entitats destacades per la seva lluita a favor dels drets humans.
La presidenta ha agraït la tasca de l'IDHC a favor dels drets humans i la democràcia, i el
reconeixement que fa amb el premi Solidaritat a entitats o persones que sobresurten pel
seu "compromís amb la societat". Així mateix, ha destacat el "gran projecte", ha dit, que és
Sicar cat i l'actuació d'aquesta entitat, mentre que amb relació a 'La Directa' ha subratllat la
importància de "donar veu" a les persones i de fer "crítica constructiva" a la nostra societat.
Sicar cat és un projecte de l'obra social de la congregació de religioses Adoratrius creat el
2002 per "acompanyar en llur procés de recuperació les dones identificades a Catalunya
com a víctimes del tràfic d'éssers humans amb fins d'explotació", tal com recull l'acta del
premi, que també destaca de la
iniciativa la capacitat d'"intervenció
directa" i la tasca de "sensibilització"
respecte al tràfic de persones, entès
aquest delicte no solament com a tal,
sinó també com una "violació greu
dels
drets
humans"
i
una
"manifestació
de
violència
de
gènere".
'La Directa', publicació nascuda el
2006, ha estat distingida amb la
menció especial als mitjans de
comunicació, com a "reconeixement a
la seva tasca informativa, amb què
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denuncia les vulneracions dels drets humans i potencia la proposta d'alternatives i la crítica
constructiva".
En representació de Sicar cat, han intervingut i recollit el premi Encarnación Jordán i Rosa
M. Cendón, directora de l'entitat i coordinadora de l'àrea de sensibilització i incidència
respectivament, mentre que en nom de 'La Directa' ho han fet els periodistes Maties Lorente
i Gemma Garcia. En l'acte també hi han intervingut el president i el director de l'IDHC,
Jaume Saura i David Bondia respectivament.
A l'acte hi han assistit, entre d'altres, els diputats Marta Vilalta (ERC), Dolors Camats (ICVEUiA) i David Fernàndez (CUP).
L'IDHC atorga el premi Solidaritat des de fa vint-i-vuit anys, i des del 1998 també una menció
especial als mitjans de comunicació que aborden de manera clara i decidida la defensa dels
drets humans.

Paciencia Melgar:
"L'ebola és la guerra sense armes que arrasa la vida de la gent"
La Fundació Claret conjuntament amb la URC va convidar a las germana Paciencia Melgar
perquè oferís el seu testimoni i compartís la seva experiència vital i espiritual viscuda a
Libèria. La sala Pere Casaldàliga en fou l’escenari.

8

(Glòria Barrete –CR- Dg, 22/02/2015 ) "Les seves ferides ens han curat, us sona aquesta
afirmació?", pregunta Lluís Serra, marista i secretari de la Unió de Religiosos de Catalunya,
presentant a Paciencia Melgar, monja missionera de la Immaculada Concepció i
supervivent de l'ebola. "És molt adient aquesta frase durant la Quaresma i més encara per
referir-me a ella, a la Paciencia, una dona que ens està curant amb els seus actes i amb la
donació de la seva sang", afegeix. Melgar ha estat durant tota la setmana en diversos actes
de sensibilització a escoles, i va oferir aquest dijous una xerrada a la llibreria Claret,
organitzada per la Fundació Claret.

Impacta conèixer i escoltar de prop la Paciència, una dona que va aparèixer als mitjans de
comunicació com "un miracle de l'ebola". És menuda, amb una veu clara i pausada, parla
sense presses i amb força sobre la realitat de Libèria i l'horror que ha suposat i suposa
encara l'ebola, "perquè hem de recordar que l'epidèmia encara no ha finalitzat",
recorda Javier Martí, tècnic de la ONGD Signos Solidarios, la fundació de la congregació
de les Missioneres de la Immaculada Concepció. L'ebola va fer que la mirada dels mitjans
de comunicació es posés també sobre la tasca altruista dels missioners que estaven al
costat dels malalts, però cal recordar, afirma Martí, que "les germanes no porten des d'ahir
al país, sinó que hi estan des de 1967".
Una vocació religiosa incipient
Paciencia Melgar és una d'aquestes germanes; una d'aquestes persones que han destinat
la seva vida, de forma radical, a pensar i servir als altres. D'origen guineà, va néixer fa 48
anys a una família humil, catòlica; "s'ha de resar el rosari totes les nits", recorda que deien
els seus pares. Família nombrosa, de 12 fills, ella va néixer junt amb dos germans més trigèmins-. Amb dotze anys es traslladen a Malawo, la capital, on ella coneix a les germanes
Missioneres de la Immaculada Concepció -les MIC-. Abans recorda que havia conegut dos
sacerdots que venien al poble durant l'estiu, "em cridava l'atenció que vinguessin
gratuïtament, de lluny, per donar-nos classe". Va ser en aquella època on la Paciencia diu
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un dia a classe "jo vull ser religiosa". A casa arriba la notícia i els seus pares no pregunten
res, no els hi cal, només li diuen: "et recolzarem i ajudarem en tot".
Després de tres anys al convent de les germanes, va fer infermeria, "a mi m'agrada ajudar
a la gent més dèbil", assegura. El 2000 arriba a Espanya per fer els vots perpetus; el 2003
la destinen a Libèria, a l'hospital.
L'ebola trunca la vida a Libèria
"Em vaig trobar un caos", relata Melgar. "Un país que acabava de passar una guerra civil,
en un moment on la gent estava cicatritzen ferides, físiques i psicològiques". "Abans de
posar-se el país en peu, va tornar la guerra, aquest cop sense armes, l'ebola, que ha arrasat
la vida de la gent". És en aquest context, on les MIC treballen colze a colze amb els germans
hospitalaris de Sant Joan de Déu: "portem tota la vida treballant plegats, érem dues
comunitats però com si fóssim una, on el centre sempre era el malalt", explica la missionera.

Al març de 2014 ja es parlava a Conakry d'ebola, "ja hi havia a l'hospital comentaris entre
els treballadors". Al març mor la mare de la Paciencia, però a l'estar sola a la comunitat ella
no pot anar amb la seva família. A l'abril hi va, i torna a Libèria al juny. "Ja hi havia caos",
comenta Paciencia, "sabíem que tard o d'hora l'ebola arribaria". Va arribar un primer cas,
un segon... les infermeres no volien tocar els pacients. "El germà Patrick -de Sant Joan de
Déu- li va prendre el pols al malalt". El pacient va morir al dia següent, i el germà Patrick va
emmalaltir". L'anaven cuidant entre tots: la germana Paciencia, el germà Miguel,
la germana Chantal..., però el germà no millorava i va morir. "Vam anar emmalaltint també
nosaltres: Chantal, Miguel, jo...".
Internament al centre d'aïllament
Sanitat els fa les proves de l'ebola i donen positiu. "Van passar els dies i ens vam quedar
sols". "Un dels dies, em vaig trobar a la germana Chantal morta a la seva habitació", explica
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Melgar. És quan a la germana Helena i a ella les porten al centre d'aïllament: "vam estar
21 dies allà, amb moltíssimes dificultats". En una habitació amb 30 malalts infectats més,
sense poder caminar, sentint crits de dolor, de molt dolor, plors, cadàvers que anaven
passant... "Germana, vull morir", va dir la germana Helena a la germana Paciencia. No
aguantava més.
Arriba el moment de donar-li el alta a la germana Paciencia, ja tenia menys febre. "Jo no
volia marxar, em quedo aquí amb la meva germana", va dir als metges. "M'ho van repetir
cada dia, que marxés, fins que es van cansar". No sap com es va curar, afirma, "només
menjava mandarines, que era l'únic que acceptava el nostre cos".
La germana Paciencia relata aquest horror amb tranquil·litat, i això fa posar els pèls de
punta. Tanta mort, tant dolor, no li resten l'agraïment i les ganes de vida, al contrari.
"Després de l'aïllament la diòcesi es va bolcar amb nosaltres, el bisbe es va comportar com
un veritable pastor", afirma Melgar. "Les germanes de la nostra congregació ens trucaven
quasi cada dia; hem sentit la seva presència allà".
"Arriba el moment de venir cap a Espanya per ajudar al germà Manuel, i aquí ens hem
quedat". Ara visita escoles, parròquies, centres, per sensibilitzar de la tasca missionera i de
tot el que encara queda per fer. Què extreure de positiu de l'experiència traumàtica viscuda?
Paciencia afirma que "poder ajudar a la gent a través de la donació de sang i plasma". "Em
sento feliç ajudant als altres", crec que "Déu té encara una altra missió per a mi".
http://www.livestream.com/claretcattv/video?clipId=pla_5eb2b3d0-2901-45db-ab7d9c4ccadd188f
Vegeu:
http://www.catalunyareligio.cat/ca/articles/paciencia-melgar-lebola-es-guerrasense-armes

Sant Romero d’Amèrica
Xavier Alegre, jesuïta | Catalunya Cristiana 15 febrer 2015
El Papa ha aprovat la beatificació de Mons.
Oscar A. Romero, declarant-lo autèntic
màrtir, perquè fou assassinat «per odi a la
fe». És una bona notícia per a tota l’Església
(dóna suport a l’opció pels pobres,
consagrada eclesialment a Medellín) i per al
Salvador. I fa justícia a una figura, denigrada
pels sectors eclesials conservadors i per la
ultradreta del seu país, causant del seu
assassinat, que fins ara n’havia impedit la
canonització, però que és estimada per molts. Profundament pietós,
de tarannà conservador, experimentà una conversió radical en la
manera de comprendre l’Evangeli, quan la ultradreta del seu país
assassinà el seu amic, el jesuïta Rutilio Grande, que s’havia distingit
per l’opció pels pobres, la denúncia de la injustícia i la formació dels
líders camperols. Des d’aquell moment, Romero canvià els accents
de la seva acció pastoral. Va prendre consciència de l’opressió que
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patien les majories empobrides per part de les minories que tenien el poder econòmic,
polític i militar.
Convençut que això anava en contra dels valors de l’Evangeli, i del que fou la vida de Jesús,
que el portà a la creu, es convertí en una veu profètica, que denunciava les terribles
injustícies que patien els empobrits del seu país. Les seves llargues homilies dominicals,
emeses per ràdio, en les quals denunciava les injustícies comeses durant la setmana,
il·luminant la vida des de l’Evangeli, el van convertir en «la veu dels qui no tenen veu».
Tot i rebre moltes crítiques i amenaces, va seguir denunciant les injustícies. I va anunciar
que, si el mataven, ressuscitaria en el poble del Salvador. I així va ser, car des del seu
martiri segueix viu en la memòria del poble, que ja l’ha canonitzat com a «sant Romero
d’Amèrica» (Casaldàliga). Serà el primer sant canonitzat del Salvador. En ell es declara
com a modèlica una forma determinada de viure la fe en l’Església. I es comença a fer
justicia als nombrosos màrtirs d’El Salvador.

Persona i religió
Francesc Riu, salesià, President de la Fundació Rinaldi
Les darreres setmanes s’ha plantejat la qüestió de la presència de la
religió en la societat i la posible relació entre les creences religioses
i la violència. Se n’ha parlat perquè sembla que uns atacs terroristes
han estat vinculats a una forma determinada d’entendre la religió. El
papa Francesc s’hi ha pronunciat clarament. Ha dit que no és lícit fer
burla i ofendre una persona perquè professa una determinada religió,
i també ha dit que ningú no pot recorrer a cap forma de violència en
nom d’una pretesa religió.
La pregunta que sorgeix espontània és aquesta: per què hi ha
persones que recorren a l’insult i a la caricatura ofensiva per tal de desprestigiar tota forma
de vivència religiosa?
La llibertat d’expressió és un dret fonamental, i ningú no l’ha d’esgrimir com a argument per
engegar iniciatives que poden originar problemas de convivència entre persones i entre
cultures. El necessari diàleg entre uns i altres es fonamenta necessàriament en el respecte
a les diverses maneres de pensar i a l’exercici de la llibertat religiosa, que constitueix un
altre dret fonamental. Però és un fet ben lamentable que hi hagi un sector social que sembla
tenir dificultats per acceptar la presencia de la religió en la societat. Per què? Heus aquí uns
pensaments extrets d’un document recent de la Santa Seu.
«L’avenç del procés de secularització en la societat occidental, caracteritzada cada cop més
pel multiculturalisme, podria produir una forta marginació de l’experiència religiosa,
admetent-la com a lícita només dins de l’esfera privada. Més en general, hom assisteix avui
a un tàcit rebuig de la qüestió antropològica, o sigui, de la qüestió relativa a la plena dignitat
i al destí de l’ésser humà. S’obre pas així la pretensió d’arrencar totalment de la cultura
qualsevol expressió religiosa. Amb això, es perd la consciència del valor preciós de la
dimensió religiosa de la persona amb vista a un fructífer diàleg intercultural. També
s’observa la presencia d’altres fenòmens que infravaloren la importància que l’experiència
religiosa té per a la cultura.»
Una de les causes d’aquestes actituds pot ser precisament la manca de cultura religiosa en
moltes persones, que dificulta la comprensió del sentit i el valor de la vivència personal de
la religió.
Catalunya Cristiana, 15 febrer 2015
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“Por mí y por el Evangelio”, llibre d’entrevistes a 23 religiosos i
religioses espanyoles
Madrid, 20 de febrero de 2015 (IVICON).- San Pablo acaba de publicar Por mí y por el
Evangelio, un libro de entrevistas con 23 religiosas y religiosos españoles que ofrecen su
testimonio y su reflexión en torno a la identidad y la misión de la vida consagrada y que ha
sido elaborado con motivo del Año de la Vida Consagrada que ha convocado el Papa
Francisco para el año 2015.
Las entrevistas han sido realizadas por Luis E. Larra Lomas, franciscano conventual y
periodista, con una amplia experiencia en el campo de la información religiosa. Los
entrevistados, pertenecientes a diversas órdenes y congregaciones, ostentan cargos
diferentes y representan los tres ámbitos de
la misión de los consagrados: la acción
pastoral, la contemplación activa y la misión
ad gentes. La sinceridad y la claridad de sus
respuestas ayudarán a todos los cristianos a
conocer y a valorar más la vida consagrada y
su importancia crucial para la vida de la
Iglesia y de la sociedad.
Luis E. Larra Lomas ha entrevistado para
este libro a Juan José Aguirre, misionero
comboniano,
obispo
de
Bangassou
(República
Centroafricana);
Dolores
Aleixandre, religiosa del Sagrado Corazón;
Mercedes Arbesú, misionera de María
Mediadora en Malaui; José Mª Arregui,
franciscano; Pilar Avellaneda, religiosa de la
Congregación Cisterciense de San Bernardo;
Nuria Calduch-Beneges, misionera Hija de la
Sagrada Familia de Nazaret; Luis Ángel de
las Heras, misionero claretiano, presidente de
la CONFER; Jesús Etayo, superior general
de los Hermanos de San Juan de Dios; Ángel
Fernández Artime, rector mayor de los Salesianos; Julia García Monge, calasancia,
secretaria general de la CONFER; José Cristo Rey García Paredes, misionero claretiano;
Pilar Germán, cisterciense; Prado González, agustina del Monasterio de la Conversión;
Miguel Márquez, carmelita descalzo; Felicísimo Martínez, dominico; Fernando Millán,
superior general de la Orden del Carmen; Patricia Noya, carmelita descalza; Rosaura
Rodrigo, Hermanita de Jesús; Elías Royón, jesuita; Josep Mª Soler, abad benedictino de
Montserrat; Emili Turú, superior general de los Hermanos Maristas, y las comunidades de
Clarisas de Salvatierra (Álava) y Trinitarias de Suesa (Cantabria).
El libro cuenta con prólogo del cardenal Carlos Amigo Vallejo, franciscano, arzobispo
emérito de Sevilla, y epílogo de Vicente Jiménez Zamora, arzobispo de Zaragoza,
presidente de la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada y miembro de la
Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica.
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Ambos coinciden en destacar la importancia de los testimonios recogidos en este libro:
«Luis Esteban Larra, bien entendido en comunicación y a lo que el Espíritu dice al mundo
y a la Iglesia, se ha ido metiendo en el pensamiento y en las actitudes de consagradas y
consagrados para recoger experiencias y sentidos, tendencias y direcciones de futuro. No
es una colección de opiniones. Es el testimonio vivo de unos hombres y unas mujeres
apasionados por Dios» (card. Amigo); en este libro «figuran conversaciones con personas
consagradas de gran relevancia que expresan la riqueza y la variedad de la vida
consagrada a través de testimonios vivos y directos» (mons. Jiménez Zamora).
Los beneficios de la venta de este libro se destinarán a los proyectos de Misiones
Franciscanas Conventuales, que llevan a cabo una actividad incesante de promoción
humana en todos los niveles -social, comunitario, personal, educativo, sanitario, cultural,
pastoral y espiritual-, y que cuenta con presencia en todos los continentes.

Llum Delàs: “L’alegria de la fe”
La religiosa del Sagrat Cor i psicóloga Llum Delàs
assegura que hi ha un abans i un després de
l’Evangelii Gaudium. La novetat d’aquesta
exhortació, com a estil de transmetre i comunicar
la fe, és «l’alegria, que brolla del cor quan aquest
es deixa amarar de l’amor de Déu que rebem
gratuï tament cada dia si ens deixem treballar i
acollir per Ell en el silenci i en l’es colta de la seva
Paraula, Jesús».
Què està canviant el papa Francesc quant a la
transmissió de la fe?
Els canvis es fan entre tots. Ell orienta a deixar de
banda les transmissions avorrides, fetes de
normes, lleis i doctrines proselitistes per a
impulsar una catequesi de proposició, d’invitació
a ser feliç i fer feliços els altres, de buscar companys de camí per mostrar al món
que passar per aquesta vida fent el bé transforma la realitat i la mateixa religió.
Tenim la teoria clara, però aplicar-la és el que costa...
La conversió de la nostra pròpia vida i la conversió de les comunitats que seguim Jesús és
sempre difícil. Estem pagats de nosaltres mateixos. Tendim a pensar que són els altres els
qui s’han de convertir. Ens costa perquè, en comptes de mirar-lo a Ell, ens acontentem amb
seguir línies de pensament amb les quals estem d’acord.
Per què la crisi és una oportunitat evangelitzadora?
Perquè és una greu dificultat per a moltes persones properes. Estem preocupats i ocupats
a tornar a donar sortida a persones i famílies que han caigut en un clot i no saben sortir a
la su perfície o no poden. Evangelitzar és escoltar aquesta realitat; amb amor, amb
comprensió, donant la mà i procurant poder dir aquell «aixeca’t i camina» de Jesús amb
fets compromesos.
Òscar Bardají i Martín | full dominical 15 de febrer de 2015
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M. Montserrat Viñas: “Vocació de testimoni”
«L’Any de la Vida Consagrada és una ocasió per
pensar i donar de nou sentit a la resposta que
donem a la crida que hem sentit a seguir Jesús.
És una fita per prendre consciència de tot el que
hem fet, del que estem fent i del que se’ns
demanarà en un futur immediat ». La M.
Montserrat Viñas és l’abadessa del Monestir de
Sant Benet de Montserrat des de fa 20 anys.
Què és la vida consagrada?
Un repte concret i personal per respondre a una
crida, a una vocació que no és millor ni pitjor que
qualsevol altra vocació, i tindrà sentit en tant que
siguem fidels al missatge que Jesús ens dóna en
el seu evangeli. Estem cri dades a ser testimonis
de Jesús, que es va fer un de nosaltres perquè
també nosaltres donem la vida pels germans.
Recentment ha celebrat 50 anys de professió...
Vaig celebrar els 50 anys amb molt d’agraïment i molta joia per tot el que ha significat en la
meva vida. Valoro molt la vida comunitària. El fet de ser comunitat ha estat un puntal que
m’ha ajudat moltíssim en el meu creixement humà i espiritual. 50 anys són molts i, malgrat
que no han estat gens fàcils, sempre he pogut viure el meu desig de recerca de Déu i d’anar
entrant en la dinàmica de l’amor sense límits que ens proposa Jesús.
Quin balanç fa dels 20 anys d’abadiat?
He après moltíssim. Sobretot, i curiosament, he après a obeir, a escoltar i a cedir. Però el
més important d’aquests anys de servei és haver pogut compartir amb les germanes el seu
camí de fe, de creixement personal i d’entrega a Déu i a la comunitat. Sempre he obrat
pensant que Déu m’ajudaria a prendre les millors decisions.
Òscar Bardají i Martín | full dominical 8 de febrer de 2015

Cargar con nuestra cruz.
Ron Rolheiser
Entre las muchas enseñanzas de Jesús, encontramos esta invitación que nos parece más
bien dura: El que quiera ser discípulo mío debe negarse a sí mismo, cargar con su cruz
diariamente y seguirme. El que encuentre su vida la perderá, y el que pierda su vida por mi
causa la encontrará.
Sospecho que es un poco visceralmente como todos nosotros entendemos esto y lo que
nos costará; pero sospecho también que muchos de nosotros entendemos mal lo que Jesús
pide aquí, y luchamos de mala manera con esta invitación. ¿Qué quiere decir Jesús, en
concreto, con esto?
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Para responder a esto, me gustaría apoyarme en algunas observaciones ofrecidas por
James Martin en su libro “Jesús, una peregrinación”. El autor sugiere que cargar con
nuestra cruz diariamente y entregar la vida con el fin de encontrar una vida más profunda
significa seis cosas bien compenetradas.
-Primera, significa aceptar que el sufrimiento es una parte de nuestras vidas. Aceptar
nuestra cruz y entregar nuestras vidas significa que, en cierto modo, tenemos que hacer la
paz con el inalterable hecho de que la frustración, el desánimo, el dolor, la desgracia, la
enfermedad, la deslealtad, la tristeza y la muerte son parte de nuestras vidas y deben ser
aceptadas, al fin y al cabo, sin amargura. En tanto en cuanto alimentemos la idea de que el
dolor que hay en nuestras vidas es algo que necesitamos rechazar, nos encontraremos
habitualmente amargados, amargados por no haber aceptado la cruz.
-Segunda, cargar con nuestra cruz y entregar nuestras vidas significa que, en nuestro
sufrimiento, podemos dejar de contagiar nuestra amargura a aquellos que están
alrededor de nosotros. Tenemos fuerte inclinación, al menos como parte de nuestros
naturales instintos, a hacer sufrir a otros cuando nosotros estamos sufriendo: ¡Si
estoy amargado, me aseguraré
de que otros que están
alrededor de mí no estén
amargados también! Esto no
significa, como señala Martin,
que no podamos compartir
nuestra pena con otros. Pero
hay una manera saludable de
hacer esto, donde nuestro
compartir deja a otros libres,
como opuestos a un insano
modo de compartir, que trata
sutilmente
de
hacer
a
otros desgraciados porque
nosotros somos desgraciados.
Hay diferencia entre el sano gemido bajo el peso de nuestro dolor y el insano lamento en
auto-compasión y amargura bajo ese peso. La cruz nos da permiso para hacer aquello,
pero no esto. Jesús gimió bajo el peso de su cruz, pero ninguna auto-compasión, lamento
o amargura brotó de sus labios o de su maltratado cuerpo.
-Tercera, caminar tras las huellas de Jesús mientras él carga con su cruz significa que
debemos aceptar algunas otras muertes antes que nuestra muerte física, que
nosotros estamos invitados a dejar morir algunas partes de nosotros mismos.
Cuando Jesús nos invita a morir con el fin de encontrar la vida, antes de todo, no está
hablando de la muerte física. Si vivimos en adultez, veremos que hay miles de otras muertes
por las que debemos pasar antes de que muramos físicamente. La madurez y el discipulado
cristiano tratan de nombrar continuamente nuestras muertes, afirmar nuestros nacimientos,
llorar nuestras pérdidas de cosas o personas, aceptar lo que ha muerto y recibir el nuevo
espíritu para la nueva vida que ahora estamos viviendo. Estas son las etapas del misterio
pascual y las etapas del crecimiento. Hay muertes diariamente.
-Cuarta, eso significa que debemos esperar la resurrección, que aquí en esta vida todas
las sinfonías deben quedar inacabadas. El libro de los Proverbios nos dice que, a veces,
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en medio del dolor, lo mejor que podemos hacer es poner nuestras bocas en el polvo y
esperar. Cualquier auténtica comprensión de la cruz lo asegura. Y así, mucho de la vida del
discipulado es sobre la espera, la espera en frustración, dentro de la injusticia, dentro del
dolor, en anhelante y combatiente amargura, mientras esperamos algo o a alguien que
venga y cambie nuestra situación. Nosotros gastamos alrededor del 98% de nuestras vidas
esperando, de una manera y otra, su cumplimiento. La invitación de Jesús a que lo sigamos
implica esperar aceptando vivir por dentro una sinfonía inacabada.
-Quinta, cargar con nuestra cruz diariamente significa aceptar que el regalo que Dios nos
hace es con frecuencia algo que no esperamos. Dios siempre responde a nuestras
oraciones, pero frecuentemente dándonos lo que de verdad necesitamos más que lo que
creemos que necesitamos. La Resurrección -dice James Martin- no viene cuando la
esperamos y raramente se ajusta a nuestra opinión de cómo una resurrección debería
ocurrir. Cargar con la cruz es estar abierto a la sorpresa.
-Finalmente, tomar tu cruz y estar queriendo entregar tu vida significa vivir en una fe que
cree que nada es imposible para Dios. Como James Martin indica, esto significa aceptar
que Dios es más grande que la imaginación humana. En verdad, cuando sucumbimos a la
idea de que Dios no puede ofrecernos un camino fuera de nuestro dolor en una especie de
novedad, es precisamente porque hemos reducido a Dios al tamaño de nuestra propia
imaginación limitada. Sólo es posible aceptar nuestra cruz, vivir en confianza y no crecer
amargados en el dolor si creemos en las posibilidades que existen más allá de lo que
podemos imaginar, esto es, si creemos en la Resurrección.
Nosotros podemos cargar con nuestra cruz cuando empezamos a creer en la Resurrección.

Lo que se está haciendo a nuestras espaldas
Febrero 2015
CONFER Justicia y Solidaridad
El TTIP (Tratado de libre comercio entre
EEUU y la UE)
Hay cosas que difícilmente vamos a escuchar
o a oír en los Medios de Comunicación Social,
porque, si lo conociéramos de verdad,
podríamos opinar en contra, y eso no interesa
a la economía y la política actual que está
supeditada a la primera.
Esta es la razón de dedicar esta “hoja
mensual” de febrero 2015 al tema de este
Tratado de Libre Comercio, el TTIP
(Transatlantic
Trade
and
Investment
Partnership).
1. Qué es el TTIP
El TTIP es un Acuerdo entre la Comisión de la UE y el Gobierno de los EEUU, no sobre el
tema de los aranceles, que ya se trató, sino sobre reglamentos, normas, derechos
corporativos y garantías de inversión.
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Objetivos:
• Facilitar la inversión directa y la eliminación de obstáculos burocráticos innecesarios para
el acceso al mercado por parte de las empresas a ambos lados del Atlántico.
• Liberalizar el mercado financiero transatlántico.
• “Armonizar” los estándares y las normas entre la UE y los EEUU.
• Crear más puestos de trabajo
• Impulsar el crecimiento económico
2. Algunos aspectos que plantean interrogantes
a) La falta de transparencia
Estas
negociaciones,
que
comenzaron hace dos años, en
febrero de 20134, son a puerta
cerrada entre la Comisión de la
UE y el Gobierno de los
EEUU... Sólo se conocen
algunos fragmentos a través de
las “filtraciones” que se dan en
las
grandes
empresas
transnacionales que participan
en la negociación. Las grandes
empresas actúan como grupos
de presión y “lobbies” en estas negociaciones.
Esta falta de transparencia coloca a los ciudadanos en situación de indefensión frente a los
posibles abusos de los intereses de las empresas multinacionales sobre las pequeñas y
medianas empresas, sobre los derechos de los trabajadores, etc.
b) El Consejo de Cooperación Regulatoria.
Para armonizar las regulaciones y legislaciones de ambos lados se establece este nuevo
Consejo. A él pueden acudir las corporaciones transnacionales a plantear sus exigencias
en aras de conseguir el máximo beneficio. Se trata, una vez más, de una estructura ajena
a las instituciones democráticas de la UE y, por tanto, carente de legitimidad democrática
en la que los lobbies empresariales pueden ejercer una alta y eficaz presión sobre las
decisiones a tomar.
c) La Cláusula de Resolución de Conflictos Inversor-Estados (ISDS)
Los “inversores” (las empresas) pueden demandar a cualquier Estado si alguna decisión
suya, democráticamente establecida, perjudica sus ganancias. Los juicios se realizan en
sesiones no públicas, por “tribunales de arbitraje”, distintos de los nacionales, legal y
democráticamente establecidos. Es un sistema privado de justicia sólo para las grandes
corporaciones. Sin apelación.
d) Las desregulaciones
El TTIP también pretende evitar las reglas que tienen los diversos países para regular los
flujos del capital. Esta situación favorece directamente a la especulación financiera, en
especial, la de alimentos y agua y el acaparamiento de tierras con fines especulativos, que
incidirían más en el alza de precios a nivel global y, por tanto, a un aumento de situaciones
de hambre y pobreza en el mundo.
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“Muchos temen que la llamada “armonización” en asuntos como los derechos laborales y
la política social, la protección del medio ambiente, la agricultura y el consumo, la sanidad
y la salud, el sistema financiero, los derechos de propiedad intelectual o los mecanismos
de resolución de conflictos entre empresas y Estados acabe por derribar del todo las
medidas europeas que todavía defienden a los ciudadanos frente a los intereses de las
grandes corporaciones” (José Louis Palacios en Noticias Obreras, nº 1564, pp. 13-14).
Acuerdos irreversibles
Los acuerdos, una vez decididos, no podrán ser cambiados por los políticos sucesivamente
elegidos, pues, para cada cambio, todas las partes deben ponerse de acuerdo. Ningún país
de la UE por sí solo podrá salir de los
acuerdos si la UE los firma.
Algunas opiniones
¿Comercio libre?
De acuerdo a datos de la OCDE, cerca
del 50% del comercio internacional es
solamente intercambios dentro de una
misma empresa transnacional y, que
más del 90% de intercambios
financieros mundiales son fruto de la
especulación y no de la producción.
Informes recientes señalan que 200
transnacionales controlan ese "libre"
comercio”. Los acuerdos de libre comercio no garantizan el libre comercio. Esto se debe a
que los EEUU utilizan muchas medidas proteccionistas para bloquear las mercancías
extranjeras” (Joseph Stiglitiz)
¿Comercio libre = comercio justo?
Hay que considerar que libre comercio no es sinónimo de comercio justo, sino todo lo
contrario. Dejar el comercio a la competencia donde el más fuerte tiene todas las
posibilidades de ganar, es contrario a un principio de justicia ya que se trata de poner a
competir a desiguales bajo las mismas normas.
¿QUÉ HACER?
Lo primero de todo, estar informados. Es necesario utilizar Internet, ¡y preguntar, preguntar,
preguntar!
Lo segundo es comunicar, sacar el tema, ofrecer información, repartir esta hoja u otras.
Lo tercero, una INICIATIVA CIUDADANA EUROPEA (ICE). Se trata de algo semejante a lo
que es España llamamos “Iniciativa legislativa popular”.
En Europa se ha lanzado una “Iniciativa ciudadana europea” para frenar esta TTIP. Para
conseguirlo se necesitan 1 millón de firmas en el plazo de un año, y deben ser recogidas al
menos en 7 países de la UE que representen el 0,1% de la población de cada país.
Para firmar: http://stop-ttip.org/sign
Contactos: Maritta Strasser: strasser@campact.de
Annette Sawatzki: sawatzki@campact.de
Michael Efler: michael.efler@mehr-demokratie.de | Karl Bär: kb@umweltinstitut.org
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PENSEMOS COMO IGLESIA
La Doctrina Social de la Iglesia
“El libre intercambio sólo es equitativo si está sometido a las exigencias de la justicia social”
(Compendio de la DSI, 366)
“Todo sistema según el cual las relaciones sociales deben estar determinadas enteramente
por los factores económicos, resulta contrario a la naturaleza de la persona humana y de
sus actos (Catecismo de la Iglesia Católica 2423)
“Indudablemente, la vida económica tiene necesidad del contrato para regular las relaciones
de intercambio entre valores equivalentes. Pero necesita igualmente leyes justas y formas
de redistribución guiadas por la política, además de obras caracterizadas por el espíritu del
don” (Caritas in Veritate 37)
“En este contexto, algunos todavía defienden las teorías del «derrame», que suponen que
todo crecimiento económico, favorecido por la libertad de mercado, logra provocar por sí
mismo mayor equidad e inclusión social en el mundo. Esta opinión, que jamás ha sido
confirmada por los hechos, expresa una confianza burda e ingenua en la bondad de quienes
detentan el poder económico y en los mecanismos sacralizados del sistema económico
imperante” (Evangelii Gaudium 54)
“Este desequilibrio proviene de ideologías que defienden la autonomía absoluta de los
mercados y la especulación financiera. De ahí que nieguen el derecho de control de los
Estados, encargados de velar por el bien común.” (Evangelii Gaudium 56)

El Encuentro de delegados de PJV aborda la apertura de la comunidad
a los jóvenes
Madrid, 10 de febrero
de 2015 (IVICON).- El
pasado sábado, 7 de
febrero,
unas
90
personas se reunieron
en el encuentro de
delegados de PJV de
Confer: ESTA ES TU
CASA, cómo vivir un
proyecto comunitario
abierto a los jóvenes.
Después de celebrar la Eucaristía, nos iluminó con su reflexión el hermano Mikel, de la
comunidad de Taizé Tras es el descanso, un tiempo para compartir en grupo y un momento
de encuentro con el ponente.
La mañana concluyó con un tiempo de oración de Taizé. Para ello contamos con el grupo
que todas las semanas se reúne en Madrid.
Por la tarde conocimos la experiencia de tres comunidades y su proyecto abierto a los
jóvenes: La Salle-Valladolid, Compañía de María-Logroño, y Vedrunas-Madrid.
El encuentro resultó muy interesante para todos los asistentes.
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El Estado Islámico y la batalla del fin del mundo
No debe quedar duda de que el islam mayoritario condena a los yihadistas
El País 22 ene 2015
La capacidad del ser humano de pervertir el mensaje religioso es infinito. Si el amor y
perdón radical de Jesús no impidió la quema de brujas y de herejes del s.XVI, no nos ha de
extrañar que el mensaje de Muhammad cuyo reino sí era de este mundo se vea
transformado en la barbarie neo-fascista practicada por el Estado Islámico.
Su lógica se asienta en tres elementos fundamentales: la mitificación de los orígenes del
islam, la interpretación fundamentalista de los textos escatológicos del fin de los tiempos, y
la proclamación de que efectivamente estamos viviendo estos tiempos finales. El éxito de
la llamada a la yihad (por
más que represente solo
a una ínfima minoría de
los musulmanes) se basa
en que la mayor parte de
éstos han sido educados
en una mitificación de sus
orígenes y en una lectura
fundamentalista de los
textos.
La
invasión
americana de Iraq y la
guerra siria han permitido
el caos suficiente para
que este grupo haya
podido interpretarlo como
el preludio de la gran batalla final en la que saldrán victoriosos los que vivan literalmente
como los primeros musulmanes. La última comunidad será como la primera, de ahí que en
sus escritos se esfuercen en ver paralelismos entre los sucesos del s.VII y los del s.XXI.
Igual que los primeros musulmanes crearon el primer Estado Islámico al emigrar hacia
Medina dejando atrás sus casas y sus familias infieles, también ahora se hace una llamada
obligatoria a todo musulmán para emigrar hacia el Estado Islámico definitivo, localizado
precisamente donde se espera que se produzca la gran batalla final, Dábiq, en Siria, frente
a la frontera turca. Esta reunión de musulmanes de todas las razas y países no deja de
resonar positivamente en un anhelo común de la comunidad islámica: la superación de las
divisiones históricas para volver a la unidad originaria. De ahí que uno de los enemigos del
Estado Islámico sean los diversos nacionalismos árabes surgidos después de la época
colonial y alimentados por sus dictadores para mantenerse en el poder. Por ello, su llamada
enlaza con la crítica a la corrupción y división de los países árabes y con la aspiración de
volver a ser una gran comunidad triunfadora. En los países Europeos, donde numerosos
inmigrantes o hijos de inmigrantes no consiguen sentirse ni de aquí ni del país de sus
orígenes, pueden dejarse tentar por esta llamada a la superación de fronteras que integra
la épica de toda ideología totalizante.
La literatura apocalíptica hace volar la imaginación hacia una batalla definitiva entre el bien
y el mal
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Esta épica es la gran dinamizadora de los luchadores por Alá. La literatura apocalíptica de
todas las tradiciones, alcanzando también al cine actual, hace volar la imaginación hacia
una batalla definitiva entre el bien y el mal donde toda creatura debe elegir entre un bando
u otro. Su objetivo no es más que ayudar a vivir las dificultades del presente. El error
consiste en “historizar” los miles de relatos medievales sobre el fin de los tiempos dándoles
una localización exacta precisamente en Siria: la batalla final, la aparición del Mahdi, el
descenso de Jesús y la aniquilación del Anticristo junto con la de todos los infieles. Esa
batalla será contra los cruzados y sus aliados, y permitirá conquistar Roma, esclavizar a
sus mujeres, y poner la bandera del Estado Islámico sobre el Vaticano.
Ese momento ha llegado, y hay que situarse bajo la bandera del bien, refundando el Estado
Islámico primitivo. Por ello este grupo considera como enemigos incluso a otros yihadistas
que luchan contra Israel o EEUU pero que no pretenden fundar un Estado.
La llamada a alistarse es universal, y por eso su revista de propaganda es en inglés con
una maquetación impecable. Se piden soldados pero también ingenieros, médicos,
informáticos, científicos, predicadores, etc., para poder desarrollar el Estado.
No debe quedar la duda a nadie de que el islam mayoritario condena a este grupo. Y no
puede ser de otro modo porque éste considera infiel a todo musulmán que viva en
Occidente o en cualquier país musulmán donde no impere la ley islámica estricta. Pero no
le vencerá ni con armas ni con condenas sino con una desmitologización y un verdadero
estudio crítico sobre sus orígenes. Mientras, el islam seguirá engendrando hijos terroristas
no deseados, y Occidente les dará de comer con su nefasta política exterior.
Jaume Flaquer, jesuita, es responsable del área teológica de Cristianisme i Justícia.

Óscar Romero
Comité Oscar Romero de Barcelona,
Asociación
Salvadoreña
en
Catalunya (ASCA), Archicofradía de
nuestra Señora de Guadalupe de
Barcelona, Movimientos parroquiales
“Coro Juan XXII”, Cristianisme i
Justícia, Gabriel Manueles Ventura,
Comunidad Peruana y Parroquia de
Santa Anna. Reunidos en los salones
de la Parroquia de Santa Anna,
acuerdan seguir el programa.
Debido a la confirmación de la
próxima beatificación de Mons.
Oscar A. Romero y a la donación por
parte de Mons. Enrique Planas, de la
Palia del Cáliz con la que el próximo beato celebraba la eucaristía en el momento de su
martirio y que quedo impregnada con su sangre, Peio Sánchez comunica que se expondrá
este recuerdo-testimonio del martirio y que se está esculpiendo una imagen de Mons.
Romero.
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Así mismo se presenta la maqueta de la imagen que se está confeccionando y de varias
propuestas, de soporte artesano en forja entre las cuales, los presentes eligieron la que
lleva el frontis el símbolo de la pobreza. Se realizan diferentes sugerencias
El programa común
a) Martes 17 de marzo 19h, conferencia “Teología de la Liberación” Diálogo del Prof.
De la UCA Martin Maier SJ y el Prof. emérito de la FTC José L. González Faus SJ
de Cristianisme i Justícia
Org: Cristianisme i Justícia | C/ Roger de Llúria 13
b) Sábado 21 de marzo 19:30h, Vigilia de oración en memoria Mons. Oscar A. Romero
Org: Comité Oscar Romero de Barcelona con la colaboración de la comunidad y
grupos de Santa Coloma de Gramanet, HOAC i Comunidad de Sant Adrià, Araguaia
y Comunidad de Corrnella.
Parroquia Sant Pere Claver | C/ Palaudaries 23-Poble Sec
c) Domingo 22 de marzo 13:30h, Comida de fraternidad
Org: Parroquia Santa Anna | C/ Rivadeneyra 3
Domingo 22 de marzo 16h, Película Mons. Oscar A. Romero
Org: Cristianisme i Justícia | C/ Roger de Llúria 13
d) Miércoles 24 de marzo 20h, Eucaristía concelebrada de Conmemoración del 35
aniversario la muerte de Oscar Romero. Acompañada por el coro de Movimiento
“Juan XXIII”
Org: Parroquia Santa Anna | C/ Santa Anna 29
ASCA, se encargará de invitar al Sr. Cónsul del Salvador Francisco Mena Sandoval, a
participar de la eucaristía.

Presentació de l’informe FOESSA
Càritas Catalunya presenta l’Informe de la Fundació FOESSA (Foment d’Estudis Socials i
de Sociologia Aplicada) sobre exclusió i desenvolupament social a Catalunya
Resultats de l’Enquesta sobre Integració i Necessitats Socials (2013)
 L’acte se celebrarà el proper dijous 26 de febrer, a les 12 h. Amb la presentació de
l’Informe FOESSA es vol oferir una aproximació als primers efectes que la crisi ha
provocat en l’espai social de l’exclusió.
 El cardenal arquebisbe de Barcelona,
Lluís Martínez Sistach, responsable
episcopal de Càritas Catalunya, presidirà
l’acte, acompanyat de la Dra. Carme
Borbonès,
presidenta
de
Càritas
Catalunya, del Sr. Francisco Lorenzo,
coordinador d’Estudis, Comunicació,
sensibilització i incidència de Càritas
Espanyola, i del Dr. Àngel Belzunegui,
director de la càtedra d’inclusió social de
la Universitat Rovira i Virgili.
 L’objectiu d’aquesta enquesta és donar compte d’una manera adequada de les
transformacions que ha experimentat la nostra societat durant aquests 6 últims anys
pel que fa al seu nivell d’integració i de cohesió social, valorar en quina mesura està
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augmentant l’espai de l’exclusió social i veure quins grups socials són els més
afectats.
Dia: dijous 26 de febrer de 2015
Organitza: Càritas Catalunya
Lloc: seu de la Conferència Episcopal Tarraconense
c. dels Àngels, 18, entresòl, Barcelona
Hora: 12 h

Activitats a la Cova de Manresa
1. MES D'EXERCICIS A
MANRESA - 2015
ALS ESPAIS on St. Ignasi
va viure els seus Exercicis,
- amb la possibilitat de
pregar a la Cova, a
l'Hospital de pobres, a la
vora del Cardoner, etc.
- lentament, de la ma
d'Ignasi, se’ns donarà
"sentir i gustar
internament" els Exercicis.
01-30 juliol. Francesc Riera i Lluís Magriñà sj.
01-30 agost. David Guindulain, sj
01-30 sept.
Carles Marcet, sj.

2. CURS INTERNACIONAL DE "IMMERSIÓ IGNASIANA"
IMMERSOS en la Manresa Ignasiana,
- visitant i pregant en els "llocs fundants" de Manresa, Montserrat, Loiola i Javier...,
- ens dediquem a estudiar els grans eixos de l'espiritualitat ignasiana,
- en aquesta geografia l'estudi cobra un sabor especial.
DIRIGIT A:
- Jesuïtes, seglars, religiosos/es, membres d'institucions socials, educatives,
pastorals, universitàries, ONG...
- Persones que busquen un aprofundiment teòric i experiencial de l'espiritualitat
ignasiana.
01 novembre a 12 desembre 2015
- Programa http://covamanresa.cat/docs/immersio_ignasiana_castella.pdf
- Informació i matrícula: cmarcet@jesuites.net
Camí de la Cova - 08241 Manresa (Barcelona) / 93 872 22 - www.covamanresa.cat /
info@covamanresa.cat
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Les dones de la Passió, protagonistes del Recés de Quaresma

Les figures femenines dels relats de la Passió són les protagonistes del recés de
Quaresma on-line que proposa aquest any el portal web EspaiSagrat, de la
Companyia de Jesús.
La meditació de la Passió, tal i com la transmeten i viuen les dones que acompanyen Jesús
és el fil que ajuda a guiar la pregària en aquests dies de Quaresma, durant els quals ens
preparem per a celebrar el misteri pasqual. Aquest recés, a través de petites i senzilles
indicacions i textos, vol ser una ajuda per a totes aquelles persones que vulguin aprofitar el
temps de Quaresma com a oportunitat per a fer una aturada.
L’Evangeli de Joan esmenta les dones que estaven al peu de la creu vetllant el darrer alè
del Crist. D’algunes en sabem el nom: Maria Magdalena, Maria, mare de Jaume i Josep,
Salomé i, per descomptat, Maria, la seva mare. Altres no sabem qui són: l’Evangeli de Lluc
esmenta les filles de Jerusalem que ploren per ell en el seu camí cap a la creu. D’altres
intervenen d’una manera o altra en el relat: Marta i Maria de Betània, la serventa al pati del
gran sacerdot o la dona de Pilat. Són figures que sovint ens poden passar desapercebudes,
enmig dels esdeveniments ràpids i dramàtics dels Evangelis d'aquests dies, però
cadascuna d'aquestes dones, d'una manera o d'una altra, tenen un encontre amb Jesús
que les transforma, i que ens qüestiona a nosaltres mateixos sobre actituds i experiències
de la pròpia vida.
Així, a través de set fragments bíblics en què apareixen aquestes figures femenines, serem
interpel·lats per la fe de Marta; la generositat de Maria de Betània; l'acusació de la dona
que treballava a casa del gran sacerdot i que provoca la primera negació de Pere; el coratge
i la integritat en la lluita per la justícia Clàudia, la dona de Pilat que s'adona de la injustícia
que s'està comentent amb Jesús; la misericòrdia i la compassió de les "filles de Jerusalem"
que acompanyen Jesús en la crucifixió i que miren d'esmorteir el seu dolor; la lleialtat i
l'amor de les dones que vetllen la creu, entre les quals Maria, la seva mare; i la fidelitat i
devoció de Maria Magdalena que serà la primera en veure el Crist ressuscitat.
Espai Sagrat és una web de pregària creada i impulsada per la Companyia de Jesús des
de 1990. S'inicià a Irlanda en anglès i ràpidament es va extendre arreu del món. Actualment
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està disponible en 20 llengües diferents, entre elles el català. Ofereix una pregària diària
guiada on-line, a més d'altres propostes i recursos en l'àmbit de l'espiritualitat, com el recés
que es publica cada any coincidint amb els temps d'Advent i Quaresma.
El recés de Quaresma "Les dones de la Passió" es pot realitzar en la seva versió on-line a
través d'aquest espai web en el que setmanalment aniran apareixen els set moments de
pregària. Però també es pot descarregar el text del recés complet en pdf, per tal de poderlo adaptar cadascú al temps disponible, dedicant-hi una jornada sencera, per exemple.
També el trobareu al web www.pregaria.cat

Cristianisme i Justícia
Cursos i Seminaris
L’Evangeli segons Joan com a guia de pregària, a càrrec d'Oriol Tuñí. Els dilluns a les 19h.
4 sessions. Inici: 2 de març. Matrícula aquí.
Pere Favre. Un contemplatiu en la vida, a càrrec de Josep M. Rambla, Santi Torres i Pere
Borràs. Els dijous a les 19h. 3 sessions. Inici: el 5 de març. Matrícula aquí.
Dilluns dels DDHH: «La creixent precarietat laboral i el dret a un treball digne»
Les elevades taxes d’atur, el context econòmic i les reformes laborals impulsades pel
govern estatal afavoreixen la creació de llocs de treball cada cop més precaris. Ara bé, el
treball no ha de ser un dret a qualsevol preu, sinó que cal garantir-ne un salari i unes
condicions dignes, que permetin la conciliació de la vida personal, familiar i laboral. És
possible un treball digne avui per a tothom? Quines polítiques i canvis socioeconòmics
serien necessaris?
Ponents:
•
Xavier Gibert, secretari general d'Empresa i Ocupació, Generalitat de Catalunya
•
Lluís Franco, president del Consell Econòmic i Social de Catalunya
•
Sixto Garganté, professor de dret del treball de la UPF i membre de la comissió
promotora de la ILP Renda Garantida Ciutadana.
Data: dilluns 2 de març de 2015
Hora: 19h
Lloc: sala d'actes de Cristianisme i Justícia (Roger de Llúria 13, Bcn.)
Cicle organitzat conjuntament amb Justícia i Pau
Entrada lliure i retransmissió en directe a través de la nostra
pàgina web.
Cançons a la intempèrie - Cantar, escoltar, pregar
"Un dia vaig escoltar la música. Llavors vaig comprendre
que bella era la dansa". A. de Mello
Una proposta de pregària - concert a l'Església dels Jesuïtes
de Casp.
Enric Puiggros - veu, guitarra i piano
Júlia Díaz - Veu
Esteban Faro - Veu i baix
Xavi Casanovas - Trompeta
Eusebi Fortuny - Percussió
Col•laboració especial: Elisabet Besó
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A la intempèrie, pel seu format senzill, gairebé acustic; perquè parlen de fe i compromís,
qüestions que no tenen "abric" possible al món d'avui, i perquè sonaran al centre d'una
ciutat secularitzada, comercial, sovint venuda al turisme i al capital.
Podeu consultar altres esdeveniments al nostre Facebook
Data: dijous 26 de febrer de 2015
Hora: De 21h a 22h.
Lloc: Església del Sagrat Cor. Carrer Casp, 25
Cicle de cinema Ignasi Salvat: 12 años de esclavitud
Basada en un fet real de 1850 ens explica la història del
Solomon Northup, un músic negre lliure que vivia amb la
seva família a Nova York. Després de fer una copa amb
dos homes, Solomon descubreix que ha estat drogat i
segrestat per ser venut com esclau a una plantació de
Louisiana. Solomon veu com tothom del seu voltant
sucumbeix a la violència i a la desesperació. Decideix no
rendir-se i esperar el moment oportú per recuperar la
llibertat i tornar cap a casa.
Director: Steve McQueen
Presentació i debat posterior amb Llorenç Puig
Data: divendres 27 de febrer de 2015
Hora: 19h.
Lloc: Cristianisme i Justícia (c/ Roger de Llúria 13, Barcelona)
Xerrada: «La nova Eclesialitat del Papa Francesc» a càrrec de Víctor Codina
Víctor Codina, sj. resideix a Bolívia des de 1982 on ha treballat amb sectors populars i en
la formació de laics a Oruro i Santa Cruz. Professor de teologia a la Universitat Catòlica
Bolívia de Cochabamba alternant amb el treball pastoral en barris populars. Ha publicat
amb Cristianisme i Justícia "L.Espinal, un català màrtir de justícia" (quadern 2, gener 1984),
"Acollir o refusar el clam de l'explotat." (quadern 23, abril 1988), "Lluis Espinal" (quadern
64, març 1995).
L'acte està organitzat per CJ i CL.
Per a més informació: 934 156 434 • info@casalloiola.org
Data: dissabte 7 de març de 2015
Hora: De 17 a 19h.
Lloc: Casal Loiola, Carrer de Balmes, 138, 08008 Barcelona
AGENDA
7 de març de 2015 de 10h. a quarts de dues. Taula rodona per reflexionar sobre el conflicte
Món àrab - Occident. L'atemptat contra el setmanari Charlie Hebdo és una manifestació
més d'aquest greu conflicte que a costat milers de vides, fonamentalment al món àrab.
Participen: Joan Botam del Centre Ecumènic de Barcelona; Joel Cortès, Pastor de l'Església
Evangèlica; Mohamed Halhoul, Secretari General de laFederació del Consell Islàmic de Cat
i Enric Vendrell, Director General d'Afers Religiosos.
Organitza: Cristianisme s. XXI
Lloc: Parr. de St. Ildefons. C/ Madrazo, 92
Per més informació Telf: 634 846 987
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Concerts de piano per a solidaritat
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És possible una altra Església?
Iniciar la reacció en les comunitats cristianes

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
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José Antonio Pagola
¿Es posible otra Iglesia? Iniciar la reacción en las
comunidades cristianas
Apunts proporcionats pel propi autor
Conferència pronunciada pel seu autor en en la Jornada de
Formació Permanent de l’URC, celebrada a Barcelona el 7 de
febrer de 2015
26 de febrer de 2015
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Canal youtube al servei de l’URC
URC 2015 audiovisual C AMB ALEGRIA, RERE LES PETJADES DE JESÚS
Audiovisual de la Unió de Religiosos de Catalunya (URC), titulat "Amb alegria, rere les
petjades de Jesús", elaborat amb motiu de la celebració de l'Any de la Vida Consagrada.
Format integral | https://www.youtube.com/watch?v=S446lnyqRow
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URC 2015 audiovisual R AMB ALEGRIA, RERE LES PETJADES DE JESÚS
Audiovisual de la Unió de Religiosos de Catalunya (URC), titulat "Amb alegria, rere les
petjades de Jesús", elaborat amb motiu de la celebració de l'Any de la Vida Consagrada.
Format reduït.
https://www.youtube.com/watch?v=X4acmI-NzLM
URC 2015 CON ALEGRÍA, TRAS LAS HUELLAS DE JESÚS
Versión castellana del audiovisual de la Unió de Religiosos de Catalunya (URC), titulado
"Con alegría, tras las huellas de Jesús", elaborado con motivo de la celebración del Año
de la Vida Consagrada. Se estrenó en la reunión conjunta de la Conferencia Episcopal
Tarraconense con la Asamblea general de la URC, celebrada en Barcelona el 28 de enero
de 2015.
https://www.youtube.com/watch?v=ACKSJDT8gC8
José Antonio Pagola 1 LA ALTERNATIVA DE JESUS
Intervenció de José Antonio Pagola en la Jornada de Formació Permanent de l'URC (Unió
de Religiosos de Catalunya) el 7 de novembre de 2009 a Barcelona. Tema del dia:
"Convertir-nos a Jesús".
https://www.youtube.com/watch?v=X1ABNFGCAvI
José Antonio Pagola 2 LA ESPIRITUALIDAD DE JESUS
Intervenció de José Antonio Pagola en la Jornada de Formació Permanent de l'URC (Unió
de Religiosos de Catalunya), celebrada a Barcelona el 7 de novembre de 2009. Tema del
dia: Convertir-nos a Jesús.
https://www.youtube.com/watch?v=B-FYVGN66Fc
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Cine i litúrgia

.

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

II CUARESMA. La transfiguración aprendiendo a bailar
“Billy Elliot. (Quiero bailar)” (2000) Stephen Daldry
Esta premiada película cuenta la historia de Billy, un chico de 11
años que crece en una familia de mineros que se encuentran
inmersos en la huelga del carbón en el Reino Unido. Su madre
murió mientras su padre y su hermano trabajan en la mina y
padecen las consecuencias del conflicto, al lado está la abuela
que de joven quiso ser bailarina. Lo mismo que le ocurre a Elliot
que quiere bailar, pero su padre se opone. Esta negativa recuerda
al episodio de Abraham que quiere a su hijo pero está dispuesto
a sacrificarlo(1ª Lect.). Sin embargo, Elliot ayudado por su
profesora de ballet logra transfigurarse y cumplir su sueño algo
que nos recuerda el evangelio de hoy.


Ante Billy hay dos caminos: el boxeo o el ballet. El boxeo
es lo que quiere su padre para poder enfrentarse a la dureza de la vida de los
mineros. El ballet es lo que le sale de dentro. ¿Pueden los padres imponer su
proyecto a sus hijos? ¿Se puede comprender así algo del mensaje del frustrado
sacrificio de Isaac?
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Cuando Billy baila se transfigura. Especialmente en la escena que baila ante los
jueces de la beca y su padre. ¿En qué medida Billy saca lo mejor que lleva dentro?
¿Cómo sacamos lo mejor que llevas dentro?
En el episodio del monte Tabor la transfiguración muestra la identidad de Jesús en
su relación con Dios Padre, es el Hijo amado ¿Tiene esto que ver con lo que pasa
en el monte Moria (1º Lect.) y con lo que ocurrió en el monte Calvario (2º Lect.)?
La transfiguración es una anticipación de la resurrección. ¿Vivimos las dificultades
en perspectiva pascual? ¿Sabemos “bailar” en medio de las pruebas?

(Orientación para padres y educadores: No recomendada a menores de 7 años con
escenas sobre sexualidad, palabras fuertes del ambiente minero y alguna pequeña
tensión y violencia)

Les provocacions del papa Francesc [i 10]
En la vida consagrada es viu el
trobament entre joves i ancians, entre
observança i profecia. No les hem de
veure
com
dues
realitats
contraposades! Deixem més aviat
que l’Esperit Sant les animi totes
dues, i el signe d’això és la joia: la joia
d’observar, de caminar en una regla
de vida; i la joia de ser guiats per
l’Esperit, mai rígids, mai tancats,
sempre oberts a la veu de Déu que
parla, que obre, que condueix, que
ens invita a anar vers l’horitzó.146
145. Francesc, Homilia en la Festa de la
Presentació del Senyor per a la XVIII Jornada
Mundial de la Vida consagrada, Roma (2 de febrer de 2014).

≪Escruteu≫ Als consagrats i a les consagrades en camí sobre els signes de Déu.
Dues preguntes:
1.
“Mai rígids”, “mai tancants”... Si apliquem aquests criteris del Papa a la nostra realitat
comunitària, hauríem de fer alguns canvis d’estil de vida?
2.
Afavorim a la nostra vida consagrada el gtrobament entre joves i ancians? Uns i altres
es senten respectats en el seu moment vital?

Fundació Escola Cristiana de Catalunya informa [544 23|02|2015]
On serem capaços d’arribar? capacitat de difusió viral per reforçar la campanya Tria
Una de les novetats de la campanya d’enguany és la producció d’un vídeo amb capacitat
de difusió viral.
Aquest vídeo i la seva difusió pretén arribar a un públic al qual de cap manera arribaríem
a través dels mitjans habituals ni amb la presentació directa del missatge de l’Escola
Cristiana. Pretenem, doncs, que persones que d’entrada no pensen en l’Escola Cristiana
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com a opció per a l’escolarització dels seus fills -ni com a recomanació a fer- hi puguin
arribar a considerar-la o, si més, generar-los un interrogant.
Com que no podem pagar anuncis a televisió, per aconseguir la difusió del vídeo cal confiar
en la viralitat, i això demana la vostra col·laboració per tal que, un cop fem el llançament,
el difongueu tant com sigui possible a la xarxa a través de tots els mitjans disponibles: web
pròpia, blogs, xarxes socials, WhatsApp...
Cal també, de manera molt especial, que empreu els mitjans
personals i que demaneu la col·laboració de tots els
membres de la comunitat educativa i dels seus amics i
familiars. Sense aquesta implicació de tots per arrencar amb
un nombre important de visualitzacions en els primers temps
d’exposició a la xarxa, no aconseguirem cap notorietat ni la
possibilitat de viralitzar el missatge i, en conseqüpencia,
l’esforç no haurà servit de res.
Confiem que la comunitat que conformen les 402 escoles i
més de 250.000 alumnes es noti en quelcom que no demana
cap esforç i que té un cert element de joc. Si ho aconseguim, redundarà en benefici de tots.
El llançament està previst per al dimecres (25) o dijous (26) d’aquest setmana. Abans,
rebreu més informació i instrucció de com ajudar a difondre el vídeo.

Signes dels temps a TV3: “Tràfic d’éssers humans”

L'any 2014 a Catalunya es van detectar més de mil víctimes del tràfic d’éssers humans amb
fins d'explotació sexual. Aquesta és una de les formes que pren l'esclavitud del segle XXI.
Per ajudar les dones explotades, les religioses adoratrius van posar en marxa SICAR cat,
un projecte que acaba de rebre el Premi Solidaritat 2014 de l'Institut de Drets Humans de
Catalunya. “Signes dels temps” entrevista Encarna Jordán, adoratriu i directora SICAR cat,
i Rosa Cendón, coordinadora del projecte.
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Altres temes:
- 1.400 anys del Concili d’Ègara. Conversa amb David Abadías, cap d'estudis de la Facultat
Antoni Gaudí d'Història de l'Església, Arqueologia i Arts Cristianes
- Espai de “Patrimoni”: Església de Sant Jaume de Montagut a Querol, Alt Camp.
Data: 1 de març de 2015
Horari d’emissió: TV3, diumenge, a les 10,00
www.tv3.cat/signesdelstemps
www.facebook.com/signesdelstemps

Calendari URC - CEVRE 2014-2015
FEBRER | 2015
27

dv

Cicle: “L’art del cinema i la vida consagrada”. Preestrena de la pel·lícula
“Marie Huertin”. Entrada lliure. Comentaris: Peio Sánchez.

MARÇ | 2015
2
3

dl
dm

4

dc

9
11

dl
dx

14

ds

16

dl

20

dv

21
23

ds
dl

CEVRE - Formació inicial T2
URC - Junta directiva
SIRBIR: reunió conjunta SIBIR, delegats episcopals de vida consgrada i
membres de la Junta Directiva de l’URC
CEVRE - Formació inicial T2
URC – 72 Assemblea general de l’URC
URC-CEVRE: Jornada de formació permanent amb Maria José Pérez,
monja carmelita descalça
CEVRE - Formació inicial T2
Cicle: “L’art del cinema i la vida consagrada”. Projecció de la pel·lícula
“Ida”. Comentaris: Maria Claustre Solé.
CEVRE - Recés de Setmana Santa
CEVRE - Formació inicial T3

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

Contacta amb nosaltres
Lluís Serra
Secretaria

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

sec.general@urc.cat
info@urc.cat
horeb@urc.cat
urc.guia@gmail.com
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Web
Facebook
Twitter

Unió de Religiosos de Catalunya
Unió de Religiosos de Catalunya
URC Unió Religiosos

www.urc.cat
www.facebook.com
@URC_Catalunya

UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA
Plaça d’Urquinaona, 11, 2n 2a (08010 Barcelona) Tel. 93 302 43 67
Secretari general: sec.general@urc.cat / Secretaria: info@urc.cat / Informatiu: horeb@urc.cat
http://www.urc.cat
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