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Taizé: setmana de reflexió sobre 
l’actualitat de la vocació religiosa 

5 – 12 de juliol 

Fraternitat Santa Maria de la 
Resurrecció 
 

Lluc Torcal, prior del monestir de 
Poblet, reflexiona sobre l’encíclica 
del papa Francesc Laudato si', des 
de “la gestió responsable i la 
contemplació” 

 

Barcelona, 25 de juny de 2015                                                                                   ANY VIII. núm.       

Les petjades de Déu en tants esdeveniments diaris… 

CALENDARI URC DEL CURS 2015 – 2016 
DATES DE LA FORMACIÓ PERMANENT: 17 octubre, 28 novembre, 3 febrer i 12 març 
SERVEI DE DOCUMENTACIÓ: ENTREVISTA A MONS. SANTIAGO AGRELO 
  
Amb el proper número 310 de l’Horeb, tancarem aquest curs fins al mes de setembre. 
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Semana de reflexión sobre la actualidad de la vocación religiosa 
Del domingo 5 al domingo 12 de julio 
 

"Taizé no es más que un 
simple brote injertado en el 
gran árbol, que sin él no 
sabría como vivir", decía el 
hermano Roger.  
Representantes del gran árbol 
de la vida monástica y 
religiosa, responsables de 

congregaciones, de comunidades y monasterios católicos, ortodoxos y protestantes, darán 
testimonio de su experiencia. Pondrán a la luz las intuiciones del hermano Roger que 
pueden contribuir a una renovación de la vida monástica y religiosa en nuestros días. Cada 
día, sus intervenciones irán acompañadas con momentos de diálogo con todos los 
participantes. 
 
Carta del germà Alois 
 
Querido hermano, 
Querida hermana, 
Quisiera deciros como nosotros, los hermanos de Taizé, estamos cerca de vosotros y de 
todos los que os son confiados en vuestro ministerio. Nuestra elección común de seguir a 
Cristo para toda nuestra vida y en comunidad nos acerca. 

Como quizás ya sabéis, a lo 
largo del año 2015 
celebraremos en Taizé varios 
aniversarios importantes para 
nuestra comunidad: el 
centenario del nacimiento de 
nuestro fundador, el hermano 
Roger, los 10 años de su 
muerte y los 75 años de la 
fundación de la comunidad. 
Señalaremos estos 
aniversarios según la manera 
de hacer del hermano Roger: 
no mirando hacia atrás, sinó 
hacia adelante. Es así que, en 
agosto de 2015, durante un 
encuentro de jóvenes, nos 

interrogaremos sobre una llamada urgente para hoy: ¿cómo contribuir a reforzar la 
solidaridad entre los humanos, a todos los niveles, tanto al lado de cada uno de nosotros 
como a lo lejos? 
Quisiéramos tener en Taizé, en otro momento, a principios del verano, un encuentro de 
hombres y mujeres jóvenes que viven diversas formas de vida religiosa o monástica, dentro 
de las diversas confesiones cristianas, para una semana de "reflexión sobre la actualidad 
de la vida religiosa". 

Taizé: setmana de reflexió sobre l’actualitat de la vocació religiosa 
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El programa ya está fijado, y estamos agradecidos de que responsables de varias órdenes 
y congregaciones hayan confirmado su presencia: entre otros, el Padre Nicolas, superior 
general de los jesuitas; el Padre Cadoré, general de los dominicos; el Padre Marcellin, 
antiguo prior general de los cartujos; la hermana Maria-Chiara, responsable general de las 
hermanitas de Jesús; la Madre Iakovi, abadesa de un monasterio atonita de Grecia; el 
Archimandrita Savva Mazhuko, de Bielorusia; la hermana Pierrette, priora de Grandchamp; 
el hermano Thomas Dürr, de la comunidad de Christusträger, etc. Con ellos 
reflexionaremos sobre el sentido de la vocación hoy. También se propondrán momentos 
para compartir sobre la Biblia y varios talleres.  
 
El programa detallado de esta semana está publicado en línea: 
http://www.taize.fr/es_article17809.html 
 
Para enriquecer la experiencia, sería bonito que diversas formas de vida monástica y 
religiosa estuvieran representadas. Si tenéis la posibilidad de transmitir esta invitación a 
hermanos y hermanas, de hasta 40 años, de vuestra propia comunidad o que conozcáis, 
nos alegraríamos de acogerlos en esta ocasión. 
Os aseguro mis sentimientos de profunda cercanía. 

 
Contactos e informaciones 
Para más información: http://www.taize.fr/es_article16840.html 
Inscribirse: http://www.taize.fr/es_article5484.html 
No olvides indicar en tu inscripción que vienes a participar en el programa de reflexión de 
la vocación religiosa. 
Para dudas y preguntar sobre esta semana, escribir a info2015@taize.fr 
www.taize.fr • info2015@taize.fr • (+33) 3 85 50 30 30 

Carta de l’equip d’acollida 

 

Os escribimos desde el 
equipo de acogida de la 
comunidad ecuménica de 
Taizé, en Francia. 

Este año 2015 la comunidad 
recuerda tres aniversarios: 
los 100 años del nacimiento 
del hermano Roger 
(fundador de la comunidad 
de Taizé), los 10 años de su 
muerte y los 75 años de la 
fundación de la comunidad. 
Estos tres momentos se 
quieren celebrar con 
encuentros especiales este 
verano aquí en Taizé: 
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1. Una "Semana de reflexión sobre la actualidad de la vocación religiosa" que tendrá lugar 
del 5 al 12 de julio de 2015 

2. Un encuentro de jóvenes llamado "Hacia una nueva solidaridad", del 9 al 16 de agosto 
de 2015 

3. Un "Coloquio internacional" sobre la aportación del hermano Roger al pensamiento 
teológico, el cual está dedicado a jóvenes adultos teólogos (hasta 40 años) o que estén en 
formación. 

 
El pasado mes de febrero un hermano de la comunidad participó en una jornada para los 
delegados de pastoral juvenil de varias congregaciones de España. La invitación fue hecha 
desde el equipo organizador de Past. Juvenil vocacional de CONFER. En esa jornada 
participamos con un testimonio y con momentos de oración al estilo de Taizé. También fue 
una oportunidad para invitar a los religiosos allí presentes a la "Semana de reflexión sobre 
la actualidad de la vocación religiosa". 

Adjuntamos una carta del hermano Alois, prior de Taizé, dirigida a los y las responsables 
de comunidades religiosas para que a través de ellos los jóvenes religiosos puedan 
participar de esta semana. Nuestra petición es que hagáis llegar la invitación a las 
comunidades religiosas de vuestras diócesis. 

Un saludo fraterno, 

El equipo de acogida 
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Domingo 5 de julio 
Llegada 
19:00 cena 
20:30 oración de la noche 
 
Lunes 6 de julio 
8:15 oración de la mañana, seguida del 
desayuno 
10:00 acogida, introducción bíblica, 
intercambio en pequeños grupos 
12:20 oración del mediodía, seguida del 
almuerzo 
15:00 
– Hermano Alois, prior de Taizé 
– Hermana Agnès Granier, superiora 
general de las hermanas de San Andrés 
16:30 merienda 
17:00 
– Anba Thomas, obispo copto ortodoxo de 
Egipto 
18:00 intercambio en pequeños grupos 
19:00 cena 
20:30 oración de la noche 
 

 
 
Martes 7 de julio 
8:15 oración de la mañana, seguida del 
desayuno 
10:00 introducción bíblica 
10:15 
– Hermano Marcellin Theeuwes, antiguo 
prior general de los cartujos 
– Hermano Olivier Quenardel, abad de 
Cîteaux 
12:20 oración del mediodía, seguida del 
almuerzo 
15:00 
– Hermana Pierrette, priora de la 
Comunidad de Grandchamp (Suiza) 
– Hermana Angelika, Comunidad de 

Imshausen (Alemania) 
16:30 merienda 
17:00 
– Madre Iakovi, abadesa del monasterio de 
san Juan el Precursor en Akritochori 
(Grecia) 
18:00 intercambio en pequeños grupos 
19:00 cena 
20h30 oración de la noche 

 
 
Miércoles 8 de julio 
8:15 oración de la mañana, seguida del 
desayuno 
10:00 introducción bíblica 
10:15 
– Padre Adolfo Nicolás, superior general de 
los Jesuitas 
– Hermanita Maria-Chiara, superiora 
general de las Hermanitas de Jesús 
12:20 oración del mediodía, seguida del 
almuerzo 
15:00 
– Archimandrita Philarète (Egorov), Lishnya 
(Ucrania) 
– Archimandrita Syméon, higoumène del 
Monasterio de San Silvano, San Mars de 
Locquenay (Francia) 

16:30 merienda 

17:00 
– Hermana Mireille, priora de la 
Comunidad de Diaconisas de Reuilly 
– Hermana Danielle, priora de la 
Comunidad de Pomeyrol 
– Hermana Danielle Renaud, priora de la 
Comunidad de Diaconisas de Estrasburgo 

Programa de la setmana 
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(Francia) 
18:00 intercambio en pequeños grupos 
19:00 cena 
20:30 oración de la noche 
 
Jueves 9 de julio 
8h15 oración de la mañana, seguida del 
desayuno 
10:00 introducción bíblica 
10:15 
– Hermano Bruno Cadoré, maestro de la 
orden de los Dominicos 
– Padre Richard Baawobr, superior general 
de los misioneros de África 
12:20 oración del mediodía, seguida del 
almuerzo 
15:00 
– Archimandrita Savva (Mazhuko), 
monasterio de san Nicolás de Gomel 
(Bielorrusia) 
– Padre Isihije, monasterio de los santos 
Arcángeles Miguel y Gabriel (Serbia) 
16:30 merienda 
17:00 
– Hermana Annaliese, Comunidad de las 
Hermanas de la Iglesia en Bristol 
(Inglaterra) 
– Hermano Thomas Dürr, Comunidad de 
Christusträger, Ralligen (Suiza) 
18:00 intercambio en pequeños grupos 
19:00 cena 
20:30 oración de la noche 
 
Viernes 10 de julio 
8:15 oración de la mañana, seguida del 
desayuno 
10:00 introducción bíblica 
10:15 

– Ministro general de los Franciscanos 
– Hermano Richard, de Taizé 
12:20 oración del mediodía, seguida del 
almuerzo 
15:00 talleres o momentos de silencio 
17:00 merienda 
17:30 encuentros por países 
19:00 cena 
20:30 oración de la noche, seguida de la 
oración en torno a la cruz 

 
 
Sábado 11 de julio 
8:15 oración de la mañana, seguida del 
desayuno 
10:00 introducción bíblica 
10:15 intercambio en pequeños grupos 
12:20 oración del mediodía, seguida del 
almuerzo 
15:00 talleres 
17:00 merienda 
19:00 cena 
20:30 oración de la noche, con las velas 
simbolizando la luz de Pascua 
 
Domingo 12 de julio 
8:45 desayuno 
10:00 Eucaristía

 

Contactos e informaciones 
Para más información: 
http://www.taize.fr/es_article16840.html 
Inscribirse: 
http://www.taize.fr/es_article5484.html 
No olvides indicar en tu inscripción que vienes a participar en el programa de reflexión de la 
vocación religiosa. 
Para dudas y preguntar sobre esta semana, escribir a info2015@taize.fr 
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PRESENTACIÓ 
 
Ens presentem dins la Vida Consagrada com Fraternitat Santa Maria de la Resurrecció que 
ja hem complert 71 anys, que  es va constituir a França durant la 2ª Guerra Mundial i que, 
actualment, aplega viudes d’Europa, Àsia i Àfrica. 
 
 
BREU HISTÒRIA 
 
La Fraternitat s’arrela en un petit grup de viudes que estava format per dones joves que 
havien perdut el seu marit  a la guerra, entre els anys 1939-1940. Totes elles vivien a 
França. 
 
Aquests matrimonis havien descobert les riqueses del sagrament del matrimoni i trobaven 
en la vida conjugal un camí de santedat. Diferents sacerdots guiaven els seus passos, 

particularment el P. Henri Caffarel. 
 
Aquest sacerdot, a petició d’aquestes viudes que li 
demanaren orientació i ajuda, va començar amb elles 
una reflexió sobre la viudetat fonamentada en que 
“l’amor és més fort que la mort”.  
 
Aquestes dones estaven profundament convençudes 
que l’amor conjugal arrelat en Crist no podia ser destruït 
per la mort. Per aquesta raó demanaren al P. Caffarel 
que les ajudés a entendre i viure el seu nou estat de vida 
a la llum de la fe. 
 
En aquestes reflexions tenien clar que: viure amb el 
traspassat era una qüestió de FE. Sabien que els seus 
marits vivien i seguien estimant-les, però amb un amor 
transfigurat  i, que podien contribuir a la seva felicitat per 
mitjà de l’oració i la prolongació fidel de la tasca 
començada per tots dos aquí a la terra. 
 

Així, doncs, a la llum de la Sagrada Escriptura i els ensenyaments de l’Església, varen 
descobrir que els qui han estat units pel sagrament del matrimoni, poden viure d’una 
manera privilegiada la Comunió dels Sants. 
 
També varen descobrir que la seva vida encara tenia un sentit, que les seves llars, 
aparentment destruïdes, tenien una tasca a fer i un testimoni a donar, un testimoni original 
en el món i en l’Església. I que, consentint a la prova que les marcava, podien ser font de 
gràcia per les parelles cristianes desitjoses de viure més intensament, profundament, 
perfectament el sagrament del matrimoni. Des d’aleshores, l’oració per les parelles es va 
convertir per a totes elles en una intenció privilegiada. 
 
Així va madurar en aquells mesos de reflexió, intercanvi i oració, aquesta ESPIRITUALITAT 
DE LA VIUDETAT que des d’aleshores i encara avui viuen nombrosos viudes. 

Fraternitat Santa Maria de la Resurrecció 
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Aquell grup de viudes varen confiar a la Mare de Déu, davant la Gruta de Lourdes, el seu 
desig de donar-se totalment a Déu encara que no sabien com conciliar aquest desig amb 
la seva voluntat de fidelitat a l’espòs mort i les responsabilitats amb els fills i la família. 
 
 Pius XII en una trobada amb les famílies, l’any 1957, va fer referència a l’espiritualitat de 
la viudetat. L’alegria de les viudes va ser molt gran al sentir parlar al Sant Pare d’aquest 
tema. 
 
Després d’haver considerat, en la seva reflexió, diferents formes de vida consagrada, es 
va creure procedent orientar la recerca vers una adaptació als temps moderns de “l’Ordo 
Viduarum” dels primers segles. Efectivament, cada dia es veia amb més claredat que la 
crida rebuda tenia un caràcter original i que la consagració a la que s’aspirava s’havia de 
viure al mig del món, en mig del conjunt de totes les llars. 
 
La Fraternitat Santa Maria de la Resurrecció té un Ritual de consagració en que s’expressa 
la manera d’entendre l’entrega a Déu. 
 

 
CARÀCTER ORIGINAL 
 
La nostra Fraternitat té uns caràcters que li són propis: s’adreça a dones viudes: 
 

- Cridades per Déu a l’estat de viudetat; 
- A una consagració enmig del món; 
- Marcades pel segell de la Creu; 
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- Ressuscitades en Crist. 
La nostra vocació exigent i viscuda enmig del món requereix fermesa i flexibilitat en els 
mètodes. L’oració, els sagraments, la Paraula de Déu i una ajuda fraternal freqüent són les 
bases de la nostra REGLA DE VIDA. 
 
 
MISSIÓ 
 
Som enviades a “cooperar” en la història de la salvació d’aquest món. Es una missió per la 
vida.  Ens hi comprometem per sempre amb la pregària i l’ofrena. 
 
Endinsades enmig del món, som enviades a ser solidàries amb els que ens envolten, 
cercant sempre de fer créixer el Regne de Déu, que es manifesta amb un rostre d’alegria 
pasqual: “l’alegria de l’Evangeli”.  
 
Com a membres de la Fraternitat Santa Maria de la Resurrecció, cadascuna sent dirigida 
a ella aquesta Paraula del Senyor: “Allò que vareu fer a un d’aquests germans meus, tan 

petits, a mi m’ho féreu”. (Mt. 25, 40) 
 
Per això, a través de la nostra vida 
diària i dels diversos compromisos, 
ens esforcem  a servir els germans, 
especialment els més necessitats. 
 
El Sant Pare Francesc ens diu: “La 
família i el matrimoni no han estat 
mai tan atacats com avui”. 
També ens diu: “La família 
travessa una crisi cultural 
profunda, com totes les comunitats 
i vincles socials. En el cas de la 
família, la fragilitat dels vincles 
esdevé especialment greu perquè 

es tracta de la cèl·lula bàsica de la societat, el lloc on s’aprèn a conviure en la diferència i 
a pertànyer als altres, i on els pares transmeten la fe als seus fills. El matrimoni tendeix a 
ser vist com una mera forma de gratificació afectiva que pot constituir-se de qualsevol 
manera i modificar-se d’acord amb la sensibilitat de cadascú. Però l’aportació indispensable 
del matrimoni a la societat supera el nivell de l’emotivitat i el de les necessitats 
circumstancials de la parella. Com ensenyen els bisbes francesos, no procedeix “del 
sentiment amorós, efímer per definició, sinó de la profunditat del compromís assumit pels 
esposos que accepten entrar en una unió de vida total”. 
 
 No ens espantem ni reculem davant de la nostra missió que consisteix a ser testimonis del 
Crist ressuscitat. Preguem per les parelles i les famílies i que la nostra vida sigui ofrena al 
Pare a lloança de la seva Glòria. La Glòria de Déu és que la família, creada a imatge del 
seu amor, retrobi per tot la seva bellesa, segons el projecte inicial de Déu en la creació. 
 
La nostra missió ens convida a pregar durant tot aquest any perquè maduri la reflexió dels 
Pares Sinodals en un veritable discerniment per sostenir el Sant Pare en la seva tasca 
pastoral i que ell pugui obrir camins d’esperança, restant fidel a la Paraula de Crist (Mt. 19, 
5) “El que Déu ha unit que l’home no ho separi”. 
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P. HENRI  CAFFAREL 
 
Actualment està en procés de canonització. El postulador d’aquesta causa és el P. Paul-
Dominique Marcovits, o. p., conseller espiritual internacional de la nostra Fraternitat. 
 
El P. Caffarel va néixer a Lió l’any 1903 i va ser ordenat a la diòcesi de Paris el 1926. Va 
morir el dia 18 de setembre de 1996 a Troussures. 

Molt conegut pels seus llibres i escrits espirituals, sobre tot pel titulat: “100 cartes sobre la 
pregària”, traduïts a diversos idiomes. 
 
“Quin futur no es podria esperar per l’Església, si el missatge lluminós de Crist sobre el 
matrimoni s’estengués d’un cap a l’altre del món!”. 
 

Henri Caffarel, sacerdot (Roma, maig 1959 
 

MOSSSÉN FRANCESC VERGÉS I VIVES 
 
Mort el dia 16 de febrer 2015, va ser Consiliari de la Fraternitat des del seu començament 
a Catalunya. Deia del P.Caffarel que “va estar per a mi com un pare en la fe i en el meu 
ministeri sacerdotal”. El P. Caffarel i Mn. Francesc Vergés han estat per la Fraternitat Santa 
Maria de la Resurrecció dues persones que varen comprendre la crida que el Senyor ens 
fa de consagrar-li el nostre estat de viudetat. 
Actualment el nostre Conseller espiritual és el P. Ignasi Ricart, claretià, que dirigeix els 
nostres recessos i és un entusiasta de la nostra vocació. 
 

Fraternitat Santa Maria de la Resurrecció 
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Monseñor Carballo adelanta a ‘VN’ que Roma acogerá en septiembre a 7.000 
consagrados jóvenes de todo el mundo 

El encuentro se enmarca en los actos por 

el Año de la Vida Consagrada 

DARÍO MENOR (ROMA) 
| Quien esté dando sus 
primeros pasos en la Vida 
Consagrada tiene una cita en 
Roma del 15 al 19 de 
septiembre, cuando se 
celebrará el primer 
encuentro internacional 
para jóvenes religiosos. 
Organizado por la 
Congregación para los 
Institutos de Vida Consagrada 

y las Sociedades de Vida Apostólica (CIVCSVA), el simposio incluirá conferencias, mesas 
redondas de trabajo, una vigilia de oración, una velada con música y testimonios y un 
encuentro con el papa Francisco. El Pontífice tiene gran interés por encontrarse con 
los jóvenes consagrados, con quienes dialogará en una audiencia que incluirá preguntas 
y respuestas programada para el 17 de septiembre. Será la “JMJ de los religiosos”. 

Bajo el lema Despertad al mundo, el congreso se enmarca dentro de los eventos 
incluidos en el Año de la Vida Consagrada y se inspira en este versículo del evangelio de 
Marcos: “Llamó a los que quiso y se fueron con él”. “Los tres temas fundamentales del 
encuentro serán la llamada, la vida fraterna en comunidad y la misión”, adelanta 
a Vida Nueva el secretario de la CIVCSVA, el arzobispo franciscano José Rodríguez 
Carballo. 

 Asegura que se esperan hasta 7.000 participantes: es la capacidad del Aula Pablo VI, 
donde se realizarán las charlas de la mañana. Estas conferencias durarán 45 minutos y 
analizarán el tema de cada 
jornada desde tres perspectivas: 
la bíblica, la de los fundadores y la 
de la teología de la Vida 
Consagrada y el Magisterio. 
Aunque aún no está cerrado el 
programa, se espera que 
algunos de los ponentes sean 
personalidades muy 
respetadas dentro de la Vida 
Consagrada. 

“Mientras que por la mañana el 
verbo que sintetiza toda la 

7.000 consagrats joves de tot el món seran a Roma al setembre 
“Així serà la “JMJ dels religiosos” 
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actividad es escuchar, por la tarde es restituir. Después de comer, habrá grupos 
lingüísticos distribuidos por diversas iglesias y salas del entorno del Vaticano”, cuenta 
Carballo. Por la noche, lo que toca es celebrar. Entre estas celebraciones, destaca la misa 
que oficiará en la basílica de San Pedro, el día 19, el prefecto de la CIVCSVA, el cardenal 
João Braz de Aviz, o la vigilia de oración que presidirá el propio arzobispo franciscano en 
la plaza de San Pedro el día 15. 

“Todos los religiosos –no solo los jóvenes– y quienes tengan interés están invitados a 
participar en estos actos, como también en la velada del día 18, en la que habrá un 
concierto y testimonios”, explica Carballo. El programa del encuentro ha sido aprobado 
por el Papa, quien, en su reciente visita a la sede de la CIVCSVA, pidió que se trataran los 
elementos esenciales de la Vida Consagrada y, en particular, el tema de la fidelidad. En la 
organización del evento colabora una comisión de jóvenes. 

Cuatro colectivos 

Son cuatro los colectivos de la Vida Religiosa llamados a participar: los prenovicios, 
los novicios, los profesos temporales y los consagrados con no más de diez años 
desde su profesión perpetua. Carballo les anima a participar en el encuentro, por muchos 
motivos, aunque “solo por el hecho de encontrarnos ya merece la pena venir a Roma”. 

 “El Papa –dice– nos invita constantemente a desarrollar la cultura del encuentro. Uno de 
los peligros que tiene la Vida Consagrada y la Iglesia es la autorreferencialidad. Cada 
instituto se mira a sí mismo, con sus problemas y posibilidades. Este encuentro abre 
fronteras y perspectivas, ayuda a hacer realidad lo que el Santo Padre pide en la carta a 
todos los consagrados con motivo de este Año: colaborar a nivel de 

intercongregacionalidad”. Para 
colaborar, hace falta antes conocerse y 
apreciarse, algo que el secretario de la 
CIVCSVA está convencido de que se 
logrará en el simposio. 

Aquí Carballo se acuerda especialmente 
de aquellas realidades eclesiales con 
pocas vocaciones: “Los de esos 
institutos verán que no están solos, que 
hay muchísimos jóvenes en todo el 
mundo que siguen respondiendo a la 
llamada del Señor en la Vida 
Consagrada”. Los jóvenes religiosos 

que participen en esta suerte de JMJ, enfatiza, “volverán a sus casas enriquecidos”. 

Para alojar a los participantes, los organizadores cuentan con el apoyo de las 
congregaciones presentes en Roma. Para los miembros de institutos que no tengan casas 
en la ciudad, se habilitarán espacios para brindarles alojamiento. También se ofrecerán 
becas para quienes no puedan pagarse el desplazamiento. Quienes deseen concurrir al 
congreso, concluye el franciscano, deberán pagar una “cuota simbólica” de 10 euros para 
“cubrir una mínima parte de los gastos de organización y del material que les 
entregaremos”. 

En el nº 2.945 de Vida Nueva | Publicado el 12.06.2015 
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Cap al final de la seva vida sant Joan de La Salle escrivia: «Déu que tot ho guia amb 
saviesa i tendresa, i no sol forçar la voluntat de les persones, em va voler comprometre (…) 
d’una manera molt imperceptible i en molt de temps, de manera que un compromís em 
portava a un altre…» Crec que aquesta és la forma que a mi, a molts consagrats i a tots 
els que ens sentim seguidors de Jesús de Natzaret, Déu ens va portant a dir el nostre «sí» 
personal. Cal estar oberts i acollidors a la voluntat de Déu. Saber descobrir els signes de 

Déu en la nostra 
vida.  

La meva família, 
l’escola, el germà 
que va facilitar la 
meva entrada quan 
jo era ben petitet, el 
testimoni dels 
germans a l’escola, 
a l’esplai, a colònies 
i campaments... tot 
plegat em va portar 
a voler créixer i 
conèixer més de 
prop la vida dels 
germans.  

Amb el temps he 
descobert que Déu 
ens crida a tots a ser 

feliços. Cadascú ha de ser capaç amb l’ajut de moltes mediacions de trobar el seu lloc... i 
en el meu cas, la vida de germà és quelcom que em fa feliç, em fa sentir realitzat, i crec, 
que per a mi, és una manera molt clara de respondre a l’amor de Déu envers la humanitat, 
la infància, la joventut i la meva persona. Aquella il·lusió que de jove tenia per ser germà, 
va anar canviant... ja no era una il·lusió, era la necessitat de fer un compromís per poder 
estar més al costat dels infants i joves, dels que tenen més necessitats i fer del meu treball, 
del meu estar al ser costat, un petit senyal de l’amor de Déu envers la Humanitat. Aquesta 
és la missió del dia a dia, redescobrir el valor profètic del ministeri educatiu.  

Els infants i joves, les seves famílies, els meus germans de comunitat, els meus companys 
de feina, les diferents situacions personals del meu entorn, que no sempre són fàcils... 
estan presents en les meves estones de silenci, de reflexió i de pregària.  

La comunitat és l’altra peça clau, és la meva família, on visc una autèntica fraternitat, on 
puc compartir l’experiència de Déu, els projectes, les il·lusions, les alegries i també els 
dubtes, les pors i els desencisos. El meu camí no el faig sol, hi ha germans que 
m’acompanyen.  

De manera molt resumida, això és el que em porta a dir «sí» a la vida consagrada. Malgrat 
que els moments en el nostre món occidental no són fàcils, cal seguir treballant amb il·lusió, 
no perdre l’esperança i treballar colze amb colze amb els meus germans i els seglars amb 
qui comparteixo el camí.... i també el «sí». 
 
Catalunya Cristiana, 14 de juny 2015 

Josep Canal, germà de La Salle - Per què has dit sí? 
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DARÍO MENOR (ROMA) | “Estamos 
totalmente abiertos a las nuevas 
formas de Vida Consagrada. Aportan 
la frescura y el empuje propios de la 
juventud, sobre todo en los modos de 
evangelizar. Es importante que 
mantengan un diálogo constante con 
las formas históricas de consagración, 
que ofrecen una sabiduría acumulada 
durante siglos. Pasa como en las 
familias, en las que los abuelos, los 
padres y los nietos aprenden los unos 
de los otros. En la Iglesia hay sitio para 
todos”. 

Con estas palabras se expresaba el arzobispo franciscano José Rodríguez Carballo, 
secretario de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de 
Vida Apostólica (CIVCSVA), antes de intervenir en el III Encuentro de Nuevas Formas de 
Vida Consagrada, celebrado el 29 y 30 de mayo en Roma. Acudieron a esta cita 110 
miembros de 36 institutos y asociaciones de derecho pontificio y diocesano ya aprobados 
o en vías de lograrlo. 

Bajo el lema Abriendo caminos, el simposio incluyó una mesa redonda en la 
que explicaron el camino recorrido representantes de cuatro de estas realidades 
eclesiales ya reconocidas por la Santa Sede. 

Uno de ellos era el Instituto Id de Cristo Redentor, Misioneras y Misioneros Identes, al 
que pertenece Lourdes Grosso García, directora del Secretariado de Vida Consagrada 
en la Conferencia Episcopal Española, quien destacó la importancia de este encuentro y 
“cómo caminar juntos hacia una posible institucionalización”. 

“Queremos colaborar con la CIVCSVA para que, al regular estas nuevas formas, pueda 
llegar a una determinación sobre qué somos y quiénes somos”, explicó Grosso, una de las 
organizadoras de la cita. Precisamente, Rodríguez Carballo se refiere a esa creación de 
estructuras canónicas como “uno de los desafíos para los próximos años”. Por ejemplo, 
¿sería viable que un matrimonio estuviera al frente de una realidad eclesial integrada 
también por consagrados? 

Otra de las realidades eclesiales que logró el reconocimiento como instituto de derecho 
pontificio y participó en la reunión fue la Fraternidad Misionera Verbum Dei. Su 
presidenta, la mexicana Lucía Aurora Herrerías Guerra, consideró la reunión “una riqueza 
grandísima”. 

“Compartir la experiencia, el camino y los retos que muchas veces son comunes nos 
ayudan para seguir caminando y saber que estamos haciendo un camino juntos dentro de 
la Iglesia”, comentó. “Hace que nos demos cuenta de que no somos los únicos. En 
distintos lugares y de distintas maneras, el Espíritu Santo está suscitando 
respuestas a las necesidades del mundo de hoy”, aseguró Herrerías, cuyo instituto está 

A l’Església hi ha lloc per a tothom 
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formado por hombres y mujeres, consagrados y matrimonios, como ocurre con tantas otras 
realidades pertenecientes a las nuevas formas de Vida Consagrada. 

Grosso destacó, por su parte, que el Espíritu Santo “inspiró en la primera mitad del siglo 
XX y cerca del Vaticano II movimientos que vivían una llamada a la Vida Consagrada  
distinta a la que hasta entonces se conocía”. 

Una idea surgida del encuentro es la creación de una institución permanente en Roma 
para que estas realidades tengan un interlocutor único ante los organismos de la Santa 
Sede. Sería similar a la Unión Internacional de Superioras Generales o a su homóloga 
masculina. “Aún somos pocos los que hemos logrado la aprobación pontificia. La creación 
de esta institución es algo para lo que habrá que esperar, pero nos hemos planteado su 
necesidad. De momento, vamos a crear una web en la que ofrecer el material de estas  
citas y compartir experiencias”, anunció Herrerías. 

Francisco interpela a la USG 
Del 27 al 29 de mayo, se celebró en Roma la Asamblea semestral de la Unión de 
Superiores Generales (USG), dedicada a reflexionar sobre la misión de la Vida 
Consagrada durante el pontificado del papa Francisco. 

El encuentro contó con dos conferencias dedicadas a analizar el lenguaje y el estilo de 
Jorge Mario Bergoglio y cómo su visión antropológica interpela a la Vida Religiosa. Otra de 
las ponencias versó, en cambio, sobre cómo los consejos generales pueden incidir con su 
papel de animación en la vida de las provincias. 

Además de espacios para el debate y mesas redondas, la Asamblea incluyó un amplio 
momento de diálogo entre los superiores generales y el prefecto y el secretario de la 
Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, 
el cardenal João Braz de Aviz y el arzobispo José Rodríguez Carballo, respectivamente. 

En el nº 2.944 de Vida Nueva 
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Lluc Torcal, prior del monestir de Poblet 

(22/06/2015) La nova encíclica del Papa Francesc, tot recordant les paraules del papa 
sant, Joan Pau II, invita els catòlics i tots els homes de bona voluntat a realitzar una 
conversió ecològica: "Sucessivament [Joan Pau II] va cridar a una conversió ecològica 
global"(LS 5). El Papa mateix, invita en la nova encíclica als cristians espirituals que 
pensen que no s'han d'embrutar les mans en les coses d'aquest món, a realitzar aquesta 
conversió ecològica. La conversió ecològica, recorda encara el Papa, neix –no podria 
ser d'altra manera tractant-se com es tracta d'una conversió– de l'encontre amb 
Jesucrist, de deixar brollar totes les conseqüències que es deriven d'aquets encontre. 
Per això la invitació de realitzar urgentment aquesta conversió no neix de modes 
político-socials sinó de l'exigència que es desprèn del mateix Evangeli de Jesucrist i de 
la seva lluita contra el mal del món. 

La ciència assegura que el canvi climàtic insostenible que estem vivint ha estat causat 
per l'acció irresponsable dels homes, del sistema econòmico-social de les societats 
occidentals i de totes aquelles que volen seguir aquest model (LS 23); el Papa i el 
Magisteri de l'Església, conscients d'aquesta dada i de la violència que hi ha al cor de 
l'home, ferit pel pecat (LS 2), arrel del mal i de la injustícia, que es manifesta en els 
símptomes d'infermetat que advertim en el sòl, en l'aigua, en l'aire i en els éssers vius 
(LS 2), ens exhorta a escoltar aquest clam de la casa comú i a respondre-hi amb una 
conversió activa que incideixi en una gestió responsable dels recursos naturals que 
pal·liïn els efectes de l'escalfament global i millorin les condicions de vida del planeta i 
de tots aquells que vivim en ell: en dues paraules, a viure per una ecologia integral.  

Aquesta ecologia integral conté, al meu entendre, dues dimensions característiques 
essencial: la gestió responsable i la contemplació, veritables camins de comunió amb 
la creació. Lloar el Senyor pel seus dons sense gestionar-los –creixeu i multipliqueu-
vos, ens recorda el llibre del Gènesi– és irresponsable: respondria a l'acció d'aquells 
cristians espirituals que el Papa invita a convertir-se ecològicament (LS 217). Gestionar 
sense lloar el Senyor dels dons rebuts és ingrat: condueix fàcilment al domini i a l'espoli, 
al consumidor i explotador de recursos, incapaç de posar límit al interessos immediats 
(cf. LS 11). Notem que tota la detallada exposició del primer capítol de la nova encíclica 
descriu el resultat a què ens ha conduit aquesta explotació irresponsable del planeta. 

Laudato si', la gestió responsable i la contemplació  

http://www.catalunyareligio.cat/ca/articles/laudato-si-en-100-cites-lenciclica-ecologica
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Sigui dit de pas que el Papa, en aquest capítol, assumeix valentament com a propi tot 
l'anàlisi que la ciència del nostre temps ha fet del problema ambiental i que alguns han 
volgut posar en qüestió. Reprenent el fil del discurs, estic convençut que el punt 
d'equilibri entre ambdues tendències, la que gestiona i la que  contempla, rau en 
gestionar tot contemplant: "El món és quelcom més que un problema a resoldre, és un 
misteri joiós que contemplem amb exultant lloança" (LS 12). Amb la gestió que 
contempla es viu clarament la doble dimensió del manament de l'amor: un gestió 
contemplativa és una gestió respectuosa i, per tant, una gestió que té com a principi 
bàsic pensar en les generacions futures a l’hora de relacionar-se amb els recursos 
naturals, vivint aquesta relació des de la perspectiva de la caritat evangèlica envers els 
germans presents i futurs. Alhora, una gestió contemplativa activa la caritat envers Déu, 
perquè cada vegada que despleguem el nostre cor contemplant l’obra de la creació, el 
que fem és estimar Déu per damunt de totes les coses. 

Si bé és cert que qui patiran les conseqüències de manera més immediata són com 
sempre els pobres d'aquest món, aquesta vegada els efectes són globals, per a tots. 
Per això, la conversió ecològica integral ens afecta a tots: ens interpel·la a tots i sense 
l'acció de tots no es realitza. La casa és comú com comú és el bé que convé custodiar 
i protegir. El canvi 
d'actitud, la 
conversió, ha de 
ser complet i ha 
de mantenir-se 
fermament fidel: 
és l'única manera 
per no defallir 
davant la 
indiferència d'uns 
i el refús dels 
altres (cf. LS 14). 
La perseverança 
és aquí una virtut 
fonamental. 
Senzillament ens 
hi va la vida i la supervivència en aquest planeta del que som part integrant (cf. LS 2). 
Ara se'ns ofereix una oportunitat inqüestionable: no siguem il·lusos pensant que tot 
plegat són alarmismes innecessaris i que realment no és cert res del que ens diuen 
aquestes alarmes. Com diu el Papa: "Aquest comportament evasiu serveix per mantenir 
el nostre estil de viure, de producció i de consum. És la manera com té l'ésser humà per 
alimentar tots els vicis autodestructius: intentant no veure'ls, lluitant per no reconèixer -
los, posposant les decisions importants, actuant com si no passés res" (LS 59). 

Des del coneixement integral que els diferents punts de vista aporten, el científic, el 
filosòfic i el teològic, convé optar definitivament i clara per una conversió profunda i 
decidida per l'ecologia integral, que generi una espiritualitat més rica que s'obri de 
manera natural a aquesta gestió contemplativa de la nostra casa comú. Ens hi invita el 
Papa, ens ho exigeix la situació actual del nostre planeta. Gràcies Sant Pare!   

Vegeu: http://www.catalunyareligio.cat/ca/articles/laudato-si-gestio-responsable-
contemplacio 
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16/06/2015 per Eduard Ibáñez 

En els últims anys tenim obert un gran debat sobre com voldríem 
configurar el nostre país en cas que es constituís en Estat 
independent. Aquest debat, encara que sigui sobre una hipòtesi 
incerta (la independència), és realment interessant, perquè 
fomenta una discussió sobre qüestions claus del nostre model de 
societat (economia, govern, defensa, relacions internacionals, 

cultura, religió....) sobre els quals sempre és bo reflexionar. Malauradament, el fet que 
l’Estat espanyol persisteixi encara en la seva irracional, visceral i antidemocràtica 
negativa a permetre i acceptar el resultat d’una consulta específica al poble català, ens 
distreu energies per un debat més ampli i seré sobre totes aquestes importants 
qüestions. 

Amb tot, per la seva utilitat, val la pena promoure aquest debat. Precisament, des de fa 
uns dies, CatalunyaReligió ofereix un cicle molt interessant d’entrevistes als principals 
líders polítics catalans, on es tracta el fet religiós amb la hipòtesi d’un nou Estat. 

El tractament legal i polític del fet religiós és una qüestió molt àmplia i complexa, sobre 
la qual sovint es confronten amb passió posicionaments i sentiments molt diversos. El 

problema és que sovint es cau en 
visions dogmàtiques i reduccionistes i 
s’oblida que les creences religioses, 
no solament són una dimensió clau i 
molt sensible en la vida d’una part 
notable de la població, sinó que 
també formen part dels drets humans. 

Per això, si Catalunya esdevé un 
Estat haurà de reconèixer i protegir 
el dret humà fonamental a la 
llibertat religiosa, un dret vinculat 
profundament a la dignitat de la 
persona i, com a tal, consagrat en 
tots els Tractats Internacionals de 
Drets Humans,  com a part de l’ordre 
públic internacional (Declaració 
Universal dels Drets Humans, Pacte 
Internacional de Drets Civils i Polítics, 
Pacte Internacional de Drets 
Econòmics, Socials i Culturals, 
Convenció dels Drets de l’Infant, 
Convenció Internacional sobre 
l’eliminació de totes les formes de 

discriminació racial....), com també naturalment en l’àmbit europeu (Conveni Europeu 
per a la Protecció dels Drets Humans i Llibertats Fonamentals i  Carta de Drets 
Fonamentals de la Unió Europea). 

La religió en una Catalunya independent: una qüestió de drets humans 

http://www.catalunyareligio.cat/ca/users/eibanez
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Aquest conjunt de tractats internacionals garanteixen a tota persona la llibertat de 
pensament i de religió sense patir cap tipus de coerció ni discriminació per aquest motiu, 
la qual cosa inclou “la llibertat de canviar de religió i creences i també la llibertat de 
manifestar-les individualment i col·lectiva, en públic i en privat, mitjançant 
l’ensenyament, la pràctica, el culte i l’observança”. 

Segons la interpretació comuna d’aquests textos, la protecció que ofereixen no es limita 
a les religions tradicionals, sinó que es refereix tant a les creences teistes, com les no 
teistes i les atees, així com al dret a no professar cap religió o creença concreta o a 
canviar-ne, restant prohibida tota mesura coercitiva per aquests motius. 

Així mateix cal tenir present 
que el Pacte internacional 
dels drets econòmics, socials 
i culturals (1966), en el seu 
article 13.3 estableix que els 
Estats part es comprometen 
a respectar la llibertat dels 
pares o tutors legals, «de fer 
que els seus fills o pupils 
rebin l’educació moral i 
religiosa que estigui 
d'acord amb les pròpies 
conviccions». 

En conseqüència, aquest 
ordre públic 
internacional obligaria als 
poders públics d’una 
Catalunya independent a 
reconèixer, garantir i 
protegir la llibertat 
religiosa, prenent totes les 
mesures per fer efectiu el 
seu exercici per tothom en totes les seves dimensions i evitant qualsevol forma 
de vulneració o discriminació per aquest motiu. 

En una societat plural com la nostra això exigiria també que l’Estat català l’obligació 
d’assumir una completa neutralitat en relació a les diferents creences religioses 
(teistes, no teistes o atees) presents en la societat (principi de aconfessionalitat o 
laïcitat), sense prendre partit, ni promoure, ni identificar-se, ni privilegiar, ni afavorir a 
alguna d’elles, vetllant perquè cap confessió s’apoderi de l’espai públic (però sense 
impedir tampoc que l'úsin legítimament), i evitant també qualsevol discriminació o 
hostilitat respecte de les creences o confessions religioses. 

Finalment, una Catalunya independent, respectuosa del principi de l libertat religiosa i 
de no confessionalitat, hauria de reconèixer l’aportació que poden fer i que, de fet, ja 
fan les confessions religioses en la vida social des de múltiples punts de vista (en la 
cohesió social, en l’atenció als col·lectius vulnerables, en la vida cultural, en 
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l’ensenyament, en la promoció de valors ètics, en l’economia social...) i, per 
tant,col·laborar amb les diferents confessions i institucions religioses per afavorir 
tant l’exercici individual i col·lectiu de la llibertat religiosa com en tot allò que 
promogui el bé comú, mitjançant els oportuns acords de cooperació institucionals. 

Naturalment, és lògic que aquesta col·laboració i reconeixement s’ha de concretar en 
funció de les circumstàncies i tenint en compte el grau d’arrelament social de les 
creences i la representativitat de les diferents institucions. En aquests sentit és 
innegable que el cristianisme i, en particular el catolicisme, és, ara per ara, la confessió 
religiosa més àmpliament i profundament arrelada en la ciutadania catalana i la seva 
tradició cult ural. 

La necessària col·laboració entre l’Estat i les diferents institucions religioses, 
considerant el seu valor social, obliga a tenir en compte qüestions tan importants com 
l’adequat finançament (per exemple per assignació voluntària dels contribuents) 
d’aquestes institucions segons la seva representativitat, arrelament i funció social (igual 
com s’afavoreix el finançament d’altres institucions considerades socialment importants, 
com ara els partits polítics, els sindicats, les entitats socials...); la garantia de 
l’assistència religiosa a les persones que es troben internes en institucions de servei 
públic (institucions sanitàries, centres de detenció o internament...); la presència 
suficient del fet religiós en els mitjans de comunicació públics; la garantia de la formació 
sobre el fet religiós en l’ensenyament (tot garantint el dret, abans esmentat, dels pares 
a que els seus fills rebin la formació que correspongui a les seves creences); el 
reconeixement civil de certs actes jurídics vinculats a pràctiques i creences religioses 
(particularment el matrimoni), el reconeixement jurídic de la singularitat de les entitats 
religioses; la presa en consideració de les festivitats religioses socialment arrelades en 
la determinació  de les festivitats laborals, etc. 

http://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/apunts-eticopolitics/religio-en-una-catalunya-
independent-una-questio-192800 
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(Zenit) Sor 
Nirmala Joshi, 
la primera 
sucesora de la 
Madre Teresa 
al frente de la 
congregación 

de las 
Misioneras de 
la Caridad, 
falleció este 
martes, a los 
81 años de 
edad, en la 
ciudad india 
de Calcuta. 

El vicario 
general de la 

archidiócesis 
de Calcuta, el 

sacerdote 
Dominic 

Gomes, explicó que la hermana Nirmala se encontraba muy enferma y murió poco después 
de pasada la medianoche. El sacerdote informó también que el funeral de la religiosa tendrá 
lugar este miércoles, a las 16 horas, en la sede central de las Misioneras de la Caridad. 

Por su parte, el arzobispo de Calcuta, Mons. Thomas D'Souza relató a un diario local que 
la religiosa, que “dio su último suspiro en paz”, padecía problemas del corazón y aunque 
había estado hospitalizada falleció en una de las casas de las Misioneras de la Caridad. 
“Nunca perdió su sonrisa y se mantuvo jovial”, añadió el prelado.  

“La hermana Nirmala continuó el legado de compasión, humildad y servicio a los más 
pobres de los pobres de la Madre Teresa”, destacó Mons. D'Souza. Asimismo, recordó que 
“incluso después de dejar de ser superiora de las Misioneras de la Caridad, sirvió a las 
personas con el mismo entusiasmo con que solía hacerlo”. 

La hermana María Nirmala Joshi nació en una familia de brahmanes en 1934 en Ranchi, 
en el este de Bihar, India, donde sus padres habían migrado desde Nepal. Fue educada 
por misioneros cristianos en la ciudad de Patna, India, pero continuó siendo hindú hasta 
que a los 24, motivada por el trabajo y ejemplo de la Madre Teresa de Calcuta se convirtió 
al catolicismo. 

Fue una de las primeras Misioneras de la Caridad que fundó casas de la congregación en 
el extranjero, en Panamá. Guió después misiones en Europa y Washington. Cuando en 
1976 la Madre Teresa fundó la rama contemplativa, confío a sor Nirmala la dirección.  

En marzo de 1997, seis meses antes de la muerte de la fundadora, beatificada en 2003, fue 
elegida para suceder a la Madre Teresa en la guía de las Misioneras de la Caridad. 
Sor Nirmala ocupó su puesto en la dirección de la congregación hasta 2009, cuando pidió 
ser relevada para llevar “una vida de contemplación”. 

Ha mort Sor Nirmala, primera successora de Mare Teresa de Calcuta 
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El ressò mediàtic i la perplexitat, que ha provocat en molts, catòlics i no catòlics, el 
compromís polític assumit per la monja benedictina del Monestir de Sant Benet, Teresa 
Forcades i Vila, ens mou a publicar aquesta nota aclaridora de l’actuació del Bisbat de 
Sant Feliu de Llobregat al respecte. 

1. Segons estableix el Codi de Dret Canònic, tots el monestirs de Monges són autònoms, 
en el sentit que es regeixen i viuen sota la cura de la pròpia superiora, que és, en sentit 
propi, la seva “Superiora Major”. A més, estan sotmesos de manera immediata i 
exclusiva a la Seu Apostòlica pel que fa al règim intern i la disciplina (cf. cc. 613; 593). 

2. Li és encomanada al bisbe de la diòcesi, on es troba ubicat el monestir, una “vigilància 
peculiar”. Aquesta “vigilància peculiar” vol dir que el monestir no està sota la jurisdicció 
o autoritat del bisbe diocesà, però que el mateix bisbe ha de tenir-ne una cura especial 
i activa, entendre i valorar el carisma propi, oferir ajuda, i, en determinats casos 
previstos expressament per la llei, intervenir donant el seu preceptiu parer o decretant 
l’execució d’una determinació de la Superiora Major (cf. c. 615; “Dir. Ministeri Pastoral 
dels Bisbes” n. 119). 

3. En el cas del compromís polític de la germana Teresa Forcades i Vila, l’actuació del 
bisbe de la Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat s’ha mantingut en el marc de les 
competències que especifiquen aquestes normes. Des d’un primer moment el Bisbe ha 
manifestat davant la interessada i davant la Mare Abadessa del Monestir i la 
Congregació per als Instituts de Vida Consagrada i Societats de Vida Apostòlica, el seu 
parer en el sentit de la incompatibilitat radical entre el compromís públic i actiu a favor 
d’una opció política concreta (militància política) i la condició de monja de un monestir.  

4. Coherentment el bisbe vol fer una doble precisió. En primer lloc, que ha acceptat que 
la germana Teresa Forcades i Vila, resti en situació d’exclaustració per tres anys, que 
ella ha pogut sol·licitar, i no que “demani un simple permís” per a actuar en política. En 
segon lloc, que tal sol·licitud ha d’estar motivada, no per la circumstància de la seva 

Nota sobre la situació de la germana Teresa Forcades i Vila 
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possible candidatura a un càrrec polític, sinó per raó de l’esmentada incompatibilitat 
entre la seva condició de monja i qualsevol compromís o militància activa i pública a 
favor d’una opció política concreta. 

5. D’acord amb el que estableix el cànon 686 § 1 del Codi de Canònic, l’única autoritat 
que té jurisdicció efectiva per concedir la dispensa de la exclaustració d’una monja d’un 
monestir és la Seu Apostòlica (Congregació per a la Vida Consagrada i Societats de 
Vida Apostòlica). És norma que la sol·licitud corresponent compti amb el parer de la 
Superiora Major, en aquest cas, la re Abadessa, i del Bisbe Diocesà. Avui aquesta 
sol·licitud ha estat tramitada i es troba en mans de la Congregació romana, en espera 
de resposta. 

6. En el cas que li sigui concedida la dispensa d’exclaustració, la germana Teresa 
Forcades i Vila no perdria la seva condició de monja consagrada, de manera que 
seguiria vinculada pels vots, però estaria dispensada i privada dels deures i dels drets 
propis de la vida claustral. Una eventual tornada a la vida monàstica, hauria de estar 
autoritzada per la mateixa Seu Apostòlica. 

Esperem que aquestes precisions ajudin a l’aclariment dels fets davant l’opinió pública 
i contribueixin, alhora, a superar la perplexitat i la confusió que els mateixos fets han 
provocat en no pocs fidels. 

Sant Feliu de Llobregat, 22 de juny de 2015 

+ Agustí Cortés Soriano, bisbe de Sant Feliu de Llobregat 
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El propers 3 i 4 de juliol tindrà lloc una nova trobada d’Els Amics de la Sofia 
 

A les reunions no es fan classes de filosofia, sinó que són un espai de trobada de 
nois i noies que els agrada argumentar, debatre, escoltar posicions diverses i fer-
se’n una síntesi personal 
 

Montserrat, juny de 2015. Els propers dissabte 7 i diumenge 8 de febrer tindrà lloc a 
Montserrat una nova edició d’Els Amics de la Sofia, unes trobades de debat filosòfic per a 
joves entre 15 i 20 anys. No són classes de filosofia ni conferències: són dos dies per a 
debatre, compartir i passar-s’ho bé amb altres joves amb inquietuds semblants. Un dels 
temes que tractaran en aquesta nova edició serà el sentit de l’humor: hi haurà un debat 
sobre el tema, introduït per un dels joves participants, i la projecció d’una pel·lícula, amb el 
comentari posterior. A l’activitat Els Amics de la Sofia no pretenen fer classes de filosofia, 
ni aprofundir especialment aspectes històrics del pensament filosòfic, sinó que és un espai 
de trobada de joves a qui els agrada debatre, aprendre a argumentar, escoltar posicions 
diverses i fer-se’n una síntesi personal. L’estructura de la trobada és simple: s’introdueixen 
els temes a tractar amb una breu presentació, que fa algun dels joves participants; a 
continuació s’obre el debat amb les argumentacions. També, com és el cas d’aquesta 
edició, es pot afavorir el diàleg a partir de la projecció d’una pel·lícula. Igualment, durant la 
jornada hi ha moments de convivència i d’esbarjo. Una de les coses que més valoren els 
participants en aquestes trobades és la relació que s’estableix entre joves d’edats diferents. 
Com que es tracta d’una trobada filosòfica, Els Amics de la Sofia és obert a tots els joves, 
independentment de la seva posició respecte la fe cristiana. El seu responsable és un 
monjo jove de la comunitat benedictina de Montserrat, el G. Àngel Pons. Els nois i noies 
interessats a prendre part en aquesta o en una propera convocatòria d’Els Amics de la 
Sofia cal que es posin en contacte amb el G. Àngel a través del correu electrònic 
amicsdelasofia@gmail.com. Les inscripcions en aquesta trobada dels dies 3 i 4 de juliol 
comencen el 22 de juny. 

Montserrat proposa a joves d’entre 15 i 20 anys un debat filosòfic al 
voltant del sentit de l’humor 
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 El document inclou fitxes informatives dels principals detalls de les pràctiques 
de cada confessió i de la manera de procedir en els moments abans de la mort 

 La guia és un instrument per garantir que cap ciutadà no es quedi sense poder 
celebrar el traspàs d’un amic o d’un familiar per manca dels recursos que 
ofereixen les tradicions religioses i les conviccions no religioses 

El director general 
d’Afers Religiosos, 
Enric Vendrell; el 
conseller delegat del 
Grup Mémora, Juan 
Jesús Domingo, i el 
director de l’Associació 
UNESCO per al Diàleg 
Interreligiós (AUDIR), 
Francesc Torradeflot, 
han presentat avui la 
guia plurireligiosa de 
celebracions funeràries 
Duellum: no tan sols. 
Guia sobre celebracions 
funeràries de creences i 
conviccions.  

  
Enric Vendrell ha explicat que “des de fa dos anys a la Direcció General d’Afers Religiosos 
treballem per normalitzar la diversitat religiosa, de manera que la ciutadania conegui la 
pluralitat de confessions que hi ha al nostre país, i aquesta guia té el valor de concretar un 
projecte en aquest sentit”. 
  
El conseller delegat del Grup Mèmora, Juan Jesús Domingo, ha expressat que la motivació 
de la seva organització és la sensibilitat i el respecte a les famílies. “Les nostres 
instal·lacions, ha dit, són multiconfessionals i ens faltava ara donar resposta a les 
sensibilitats diverses i els requeriments particulars segons els diferents costums i 
creences”. 
  
El director d’AUDIR, Francesc Torradeflot, ha explicat que la guia és d’accés lliure per 
internet i que es pot trobar als webs de les tres organitzacions que hi han col·laborat. Pel 
que fa al contingut ha dit que té l’objectiu de “ser una eina que permeti el procés 
d’acompanyament del traspàs” i que “és multiconfessional més que multireligiosa, perquè 
inclou també l’ateisme”. 
  
En benefici de la ciutadania 
  
D’altra banda, Torradeflot ha posat en relleu que “els veritables protagonistes d’aquesta 
guia han estat i són les diferents comunitats religioses”. “Han demostrat que no només 
poden dialogar sinó que poden fer projectes plegats en benefici de tots els ciutadans”, com 

Presentada la primera guia multiconfessional de celebracions 
funeràries 

http://governacio.gencat.cat/ca/pgov_ambits_d_actuacio/pgov_afers-religiosos/pgov_publicacions_estudis/guia-sobre-celebracions-funeraries-de-creences-i-conviccions/
http://governacio.gencat.cat/ca/pgov_ambits_d_actuacio/pgov_afers-religiosos/pgov_publicacions_estudis/guia-sobre-celebracions-funeraries-de-creences-i-conviccions/
http://governacio.gencat.cat/ca/pgov_ambits_d_actuacio/pgov_afers-religiosos/pgov_publicacions_estudis/guia-sobre-celebracions-funeraries-de-creences-i-conviccions/
http://governacio.gencat.cat/ca/pgov_ambits_d_actuacio/pgov_afers-religiosos/pgov_publicacions_estudis/guia-sobre-celebracions-funeraries-de-creences-i-conviccions/
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ara per “trobar sentit al no sentit de la mort, quelcom transversal a totes les creences”, ha 
reblat. 
  
El contingut, amb 165 pàgines, inclou fitxes informatives dels principals detalls de les 
pràctiques de cada confessió, de la manera de procedir en els moments abans de la mort, 
així com del tractament del cos o de com es desenvolupen els rituals que tenen lloc en el 
moment del funeral. 
  
 Aquesta guia és accessible en línia, i a més, està disponible en diferents petits formats 

segons cada tradició i model, 
perquè es puguin utilitzar ad hoc a 
demanda dels usuaris segons la 
tradició o creença. Es tracta d’un 
instrument per garantir que cap 
ciutadà no es quedi sense poder 
celebrar el traspàs d’un amic o 
d’un familiar per manca dels 
recursos que ofereixen les 
tradicions religioses i les 
conviccions no religioses per viure 
aquest moment amb prou qualitat 
humana i espiritual. 
  
Les confessions incloses són les 
següents: Església catòlica; 
Esglésies cristianes evangèliques 
o protestants; Islam; Judaisme; 
Budisme; Església cristiana 
ortodoxa; Església de Jesucrist 
dels Sants dels Últims Dies 
(mormons); Testimonis Cristians 

de Jehovà; Fe Bahá’í; Hinduisme, i Sikhisme. La Guia també dedica un apartat a l’Ateisme 
i un apartat a la Cerimònia interreligiosa i interconviccional. 
  
Amb aquesta nova publicació es vol contribuir a normalitzar la diversitat i el pluralisme 
religiós present a la nostra societat, evitant prejudicis i afavorint la cohesió social. 
  
La Generalitat va publicar l’any 2008 la Guia per al respecte de la diversitat de creences en 
l’àmbit funerari. 
 

 

 

 

 

 

 

Exercicis Espirituals a Montserrat amb el suport de l’URC - Estiu 2015 
 
Estem tancant les llistes dels participants als exercicis espirituals a Montserrat 
 
Data límit d’inscripció: 30 de juny de 2015. 
 

Encara resten disponibles algunes poques places al juliol. Agost, complet. 

http://governacio.gencat.cat/ca/pgov_ambits_d_actuacio/pgov_afers-religiosos/pgov_publicacions_estudis/pgov_guies_respecte_pluralitat/pgov_guia_ambit_funerari/
http://governacio.gencat.cat/ca/pgov_ambits_d_actuacio/pgov_afers-religiosos/pgov_publicacions_estudis/pgov_guies_respecte_pluralitat/pgov_guia_ambit_funerari/
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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).  
 

COMPLET 
 
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 a 16 d’agost). 
 

Organitza: Monestir de Montserrat. Amb el suport de l’URC, que coordina les inscripcions. 
 

Exercicis Espirituals a Montserrat amb el suport de l’URC - Estiu 2015 
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(Masdecerca) Un año más, al 
finalizar los días de la feria del 
libro de Madrid y a punto de 
comenzar la temporada estival, 
desde masdecerca.com hemos 
encargado a un grupo de expertos 
seleccionar los diez libros más 
interesantes para las personas 
consagradas, de cara al 
verano, de entre los aparecidos o 
promocionados durante los últimos 
meses en las más de treinta 
editoriales españolas de libro 
religioso. 
La vida consagrada aprovecha el 
tiempo de verano para 

su formación permanente y para una lectura y formación más sosegada. Es un tiempo 
más tranquilo y privilegiadopara dedicarse un poco más a la lectura y a la formación. La 
vida consagrada de habla española que vive en América encontrará también en esta lista, 
así como en las reseñas que aparecerán próximamente, un instrumento útil para el 
discernimiento a la hora de la adquisición de títulos para su lectura, formación y 
enriquecimiento de sus bibliotecas comunitarias. Esperamos que sea de su interés y que 
este sea un servicio útil que nos dé pie para leer buenos libros durante la temporada 
estival. 
La lista de los libros reseñados y propuestos ha sido valorada por un equipo de 
profesionales del libro (editores, libreros…) y profesores de teología. El orden de los 
mismos en la siguiente lista no significa mayor o menor valoración: 
 
- “Laudato Si´Carta Encíclica” Papa Francisco. Editorial Mensajero. 

- “Profetas del Dios Vivo. Ejercicios espirituales con el papa Francisco”. Bruno 
Secondin. Publicaciones Claretianas. 

- “De las periferias del mundo al Vaticano”. Card. J. Braz de Aviz y Michelle Zanzucchi. 
Ciudad Nueva. 

- “En la senda del vaticano II”. Carlos Mnez. Oliveras (ed.). Publicaciones Claretianas. 

- “Teresa de Jesús”. José María Javierre. Sígueme. 

- “La vida consagrada, entre crisis y futuro”. Andrea Riccardi. Publicaciones Claretianas. 

- “Cómplices del Espíritu”. José Cristo Rey García Paredes. Publicaciones Claretianas. 

- “Renovación e innovación. Vino y odres nuevos en la vida consagrada. J. C. Rey 
García Paredes. Publicaciones Claretianas. 

- “Colección Curso Breve”.  Hasta el momento han salido 6 títulos. Varios destacados 
autores. Publicaciones Claretianas. 

- “Memoria, presencia, futuro. 44ª Semana Nacional de Vida Religiosa”. Carlos Mnz. 
Oliveras (ed.). Publicaciones Claretianas. 

Lectures recomanades per a la vida consagrada | Estiu 2015 

http://www.masdecerca.com/2015/06/lecturas-recomendadas-para-la-vida-consagrada-verano-2015/lecturasverano2015/
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Us convidem a la inauguració de 
l'exposició fotogràfica "Som Migrants" 
presidida pel Senyor Cardenal 
Arquebisbe de Barcelona i organitzada 
per Càritas Diocesana de Barcelona, 
Entreculturas, Servicio Jesuïta a 
Migrantes México, Servicio Jesuïta a 
Migrantes España, Fundació 
Migrastudium i Delegació de Pastoral 
Social de l'Arquebisbat de Barcelona . 
Serà el proper dilluns 29 de juny a les 
9,30h a la Caixa Forum (Av. Francesc 
Ferrer i Guàrdia, 6-8). 

 
Exposició fotogràfica "Som Migrants"  
29 de juny de 2015, a les 9.30h del matí 
Caixa Fòrum, sala  5 (Av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8, Barcelona) 
 
 

 
 

Al monestir de Sant 
Pere de les Puel·les, 
C/ d’Anglí 55, 
Barcelona  
 
del divendres 10 a 
diumenge 12 de juliol  
 
Condueix: Aleix 
Bonfill García  
 
Vine a contemplar la 
bellesa,  
a respirar el silenci i la 
pau,  
amb Jesús. 
 
 
 
 

Recés  
sobre  
LA PREGÀRIA  
DEL COR 
 

www.benedictinessantperepuelles.cat 

Som migrants 

Recés sobre LA PREGÀRIA DEL COR 

http://www.benedictinessantperepuelles.cat/
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Us convidem a participar a les VI Jornades 
d’Història del Monestir de les Avellanes, enguany 
tractaran el tema “Creences a l’època medieval: 
ortodòxia i heretgia” 
  
Dates: 29 i 30 de juny de 2015 
 
Activitats (programa): 

·         8 Conferències i debats amb especialistes 
universitaris. (amb certificat de la UdL per als 
inscrits – Curs inclòs al programa de la Universitat 
d’Estiu de la UdL) 

·         Visita guiada a Àger “La petja ortodòxia i 
heretge a Àger” – (transport gratuït) 
·         Visita guiada al Monestir de les Avellanes 
·         IV Sopar Medieval (al claustre del monestir) 
“Cuinar entre el cel i la terra” (14,80 €) 
·         IV Concert nocturn al claustre amb el grup 
“Krregades de romanços” – entrada gratuïta- 
 
Per qualsevol cosa estic a la vostra 
disposició: 973 43 80 06 – 655 051 902 
  
Ben cordialment, 
  
Robert Porta 
Associació Amics Monestir Avellanes 
 

 
Tota la informació (programa complet, inscripcions, ofertes d’allotjament... ) la trobareu a 
la web: http://www.monestirdelesavellanes.com/jornades-historia 
 
 

Programa 

Lunes, 29 de junio de 2015 junio de 2015 

09:00 Acto inaugural de las VI Jornadas 
09:30 h. Dr. José María Ruiz Simón (Universitat de Girona) Las razones de la 
intolerancia. 

Debate 
 

10:30 h. Dra. Rosa Alcoy (Universitat de Barcelona) El deseo del cielo: 
representaciones con fondo epifánico y algunas heterodoxias figurativas de los 
siglos XII-XV. 

Debate 
Descanso (Pausa-café) 

Creences a l’època medieval: ortodòxia i heretgia 

tel:973%2043%2080%2006
tel:655%20051%20902
http://www.monestirdelesavellanes.com/jornades-historia
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12:00 h. Dr. Pau Castell Granados (Universitat de Barcelona) “Mulierculae huius 
sectae”. La vertiente herética del crimen de brujería en Cataluña. 

Descanso (Comida) 
 

16:00 h. Carles Gascón Chopo (Universidad Nacional de Educación a Distancia) El 
catarismo catalán y sus bases sociales. 

Debate 
 

17:00 h. Delfi-Isabel Nieto-Isabel (Universitat de Barcelona) Dissidència en femení: les 
dones al moviment beguí del Languedoc 

Debate 
Descanso (Pausa-café) 

 
18:30 h. Visita guiada al Monasterio de les Avellanes 

Fin de la primera sesión 

 
Martes, 30 de junio de 2015 

 
09:30 h. Conocer el patrimonio cultural y religioso de la Noguera. Visita guiada: "La 
huella de la ortodoxia y la herejía en Àger" a cargo de Cristina Masvidal (Fundación 
Arnau Mir de Tost) 

*Los inscritos a las VI Jornadas tendrán servicio de autocar gratis 
(Retorno al Monasterio) 

Descanso (Comida) 
 

16:00 h. Dra. Julia Pavón Benito (Universidad de Navarra) Ortodoxia y herejía en las 
ordenes militares. 

Debate 
 

17:00 h. Dr. Antoni Pladevall (Institut d'Estudis Catalans) El papado del siglo X al XIII, 
una visión rápida de una reforma del papado y de la Iglesia. 

Debate 
 

19:00 h. TAULA RODONA CONCLUSIVA. A mode de conclusió: ortodòxia i heretgia 
a l’edat mitjana. 
 Dra. Cristina Lucero (Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, Argentina) 
 Dr. Hugo Basualdo (Universidad Nacional de Sant Juan, Argentina) 
 Karen Stober. Directora científica de las Jornadas (Universitat de Lleida) 

Clausura de las VI Jornadas 
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 Està en marxa una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) 
per demanar canvis en la Llei d’Educació de Catalunya 
(LEC) que constitueix un atac frontal contra l’escola 
concertada i la llibertat d’ensenyament. Entre altres, es 
proposa que s'acabi amb els concerts educatius i que 
totes les escoles passin a ser públiques.  

A banda del col·lapse del sistema que suposaria 
l’eliminació de l’escola concertada i la reabsorció de tot 
l’alumnat en centres públics (estaríem parlant de més 
de 350.000 alumnes a Catalunya), el que s’està 
qüestionant són drets i llibertats que crèiem més 
assentats: que el dret de tothom a l’educació es pugui 

exercir en llibertat i en un règim de pluralisme educatiu i, per tant, que els pares i mares 
puguin decidir l’escola que prefereixen per als seus fills.  

 Propostes com les d’aquesta ILP -que es venen com d’alt contingut social, paradoxalment- 
poden provocar que la llibertat d’ensenyament i l’elecció d’escola torni a esdevenir un 
privilegi només a l’abast d’aquells que poden pagar un centre privat, sense cap finançament 
públic. En cas de prosperar la iniciativa, els fons públics destinats a l’educació haurien de 
créixer de manera desorbitada, la qual cosa provocaria que l’escola pública se’n ressentís 
fortament atès que la inversió per alumne baixaria. No oblidem que el cost per a 
l’administració pública d’una plaça a la concertada és entre un 30% i un 40% inferior al de 
la mateixa plaça a l’escola pública.  

Assumir aquests costos, així com l’ampliació de la gratuïtat que la mateixa iniciativa 
reclama, sembla molt lluny de les possibilitats financeres de la Generalitat. Són paradoxes 
de la política que es fa a força d’eslògans i d’apriorismes, més que no pas des d’una anàlisi 
seriosa de la realitat.  

El suport dels partits polítics a aquesta ILP, fins ara i d’acord amb el que indiquen a la seva 
web, és limitat. Cap de les tres forces polítiques que van votar favorablement a la globalitat 
de la LEC (CiU, ERC i PSC) hi ha donat suport. Esperem, doncs, que aquestes forces 
siguin conseqüents i bloquegin la possibilitat de reobrir el debat sobre la LEC. Admetre a 
tràmit aquesta ILP per mer tactisme polític seria del tot irresponsable, no tan sols pel 
contingut de la ILP, sinó perquè provocaria un nou factor d’inestabilitat educativa quan ja 
en tenim tants d’oberts: LOMCE, nous currículums, qüestió lingüística...  

De ben segur que hi ha una gran majoria social a favor de la llibertat, el pluralisme i el dret 
d’elecció en l’ensenyament -la pròpia acceptació de l’escola concertada n’és una prova-, 
però caldrà que aquesta majoria es faci palesa, penetri en l’opinió pública i publicada, resti 
avalada pels resultats electorals i defensi activament aquests principis.  

Sovint quatre eslògans sobre l’escola pública, la demagògia que sol imperar en aquest 
tema i algunes fal·làcies que es fan córrer, amaguen la realitat i poden confondre el ciutadà 
poc informat. Ens hi juguem massa com per badar.  

 
Carles Armengol  
Secretari adjunt de l’Escola Cristiana de Catalunya  
Article publicat al diari El Punt Avui el 20 de juny 

Una iniciativa contra l’escola concertada, la llibertat i els drets dels 

pares 
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Com actuar enfront la ILP que vol eliminar l’escola concertada?  
 

Tal com vàrem informar en aquest mateix butlletí, hi ha en marxa una Iniciativa Legislativa 
Popular (ILP) per demanar canvis en la Llei d’Educació de Catalunya (LEC) que constitueix 
un atac frontal contra l’escola concertada i la llibertat d’ensenyament.  
En aquest moment, la Iniciativa és en la fase de validació de signatures, un procés que es 
pot enllestir en breu. Un cop validada i assolida la xifra mínima de 50.000 signatures, ja es 
podria debatre la ILP al Parlament. Per la via d’una esmena a la totalitat, en un ple del 
Parlament, però, es podria desestimar.  
Aquest escenari –discussió en aquesta legislatura i majoria parlamentària a favor d’una 
esmena a la totalitat- seria el millor, ja que deixaria sense recorregut aquesta ILP que està 
mancada de realisme.  

Fundació Escola Cristiana de Catalunya informa [560 22|06|2015] 

 

Alandar: Entrevista a Mons. Santiago Agrelo, ofm, arquebisbe de 
Tànger 

 
 

mailto:sec.general@urc.cat
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Sembla que, tècnicament, encara és possible la discussió en la present legislatura, tot i que 
els terminis són molt breus. Si totes les previsions es confirmen, la legislatura podria acabar 
aquest proper mes de juliol.  
L’aritmètica parlamentària també hauria de ser favorable a una esmena a la totalitat, ni que 
fos comptant només amb els vots dels grups que varen donar ple suport a la LEC i que, en 
coherència, haurien de rebutjar les pretensions d’aquesta ILP.  
Les coses es podrien complicar si aquest escenari no s’acaba dibuixant. Aleshores ens 
podem trobar que el debat o la tramitació de la ILP tingui lloc en una nova legislatura. Així 
les coses, i amb el curs pràcticament acabat, el més prudent és no endegar cap 
mobilització, però sí seguir amb atenció l’evolució de la ILP. Les entitats representatives 
dels titulars mantindran contactes amb les forces polítiques per alertar-les del que aquesta 
ILP pot representar i demanar-los l’actuació responsable i coherent.  
Si el tema no queda tancat aquest estiu, el reprendrem un cop endegat el nou curs i, 
aleshores sí, caldrà la mobilització. 

 
 

 

 L'Obra Benèfico Social del Nen Déu va fer la volta al món fa gairebé 5 anys amb motiu de 
la visita del papa Benet XVI a Barcelona. Aquesta obra social de l'arquebisbat de Barcelona 
necessita recursos econòmics per continuar atenent les persones amb discapacitat física i 
intel·lectual. “Signes dels temps” entrevista María Rosario Hidalgo, germana franciscana 
dels Sagrats Cors i directora de l’Obra del Nen Déu. 
 
Altres temes: 
- Col·loqui Europeu de Parròquies a Lisieux. Conversa amb Maria Gibert i Josep Taberner, 
participants catalans en el col·loqui. 
- Espai “Any de la Vida Consagrada”: Lluc Torcal, cistercenc. 
 

Signes dels temps a TV3: “Obra del Nen Déu” 
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Data: 28 de juny de 2015 
Horari d’emissió: TV3, diumenge, a les 10,00 
www.tv3.cat/signesdelstemps 
www.facebook.com/signesdelstemps 
 

 

 

 

 

 

 

    SETEMBRE | 2015 
5 ds Beatificació màrtirs Sant Josep de Girona. 10h00 catedral 

11 dv Festa: Diada Nacional de Catalunya 

14 dl CEVRE:  reunió de formadors 

22 dt URC: Junta directiva 

23 dc AVC: 23-26 Taller per a joves consagrats/des. Roma 

24 dj Festa: La Mercè (Barcelona) | AVC: 23-26 Taller per a joves consagrats/des. Roma 

25 dv AVC: 23-26 Taller per a joves consagrats/des. Roma 

26 ds AVC: 23-26 Taller per a joves consagrats/des. Roma 

27 dg Eleccions al Parlament de Catalunya 

28 dl Grup Anawim: reunió de superiores majors 

29 dt URC: Junta directiva ampliada 16h00 

    

    OCTUBRE | 2015 
2 dv Congrés Laïcat XXI - Poblet 

3 ds Celebració Any de la Vida Consagrada - Madrid | Congrés Laïcat XXI - Poblet 

4 dg Celebració Any de la Vida Consagrada - Madrid 

6 dt URC: Junta directiva 

7 dc FTC-FFC-FHEAG: inauguració oficial del curs 

12 dl Festa: Pilar 

14 dc URC: 73 assemblea general 

15 dj Clausura de l'Any Jubilar Teresià 

17 ds URC: formació permanent 

19 dl CEVRE: formació inicial 

22 dj SIRBIR 

24 ds Jornada d’Entitats Socials d’Església 

26 dl CEVRE: formació inicial 

29 dj URC - FTC: Conferència de José Rodríguez Carballo AVC (19.00h) 

      

    NOVEMBRE | 2015 
2 dl CEVRE: formació inicial 

3 dt URC: Junta directiva 

5 dj Fundació Joan Maragall-URC: cicle de conferències AVC 

9 dl CEVRE: formació inicial 

10 dt CONFER: assemblea general 

11 dc CONFER: assemblea general 

12 dj Fundació Joan Maragall-URC: cicle de conferències AVC | CONFER: assemblea general  

16 dl CEVRE: formació inicial 

Calendari URC - CEVRE | Curs 2015 - 2016 

http://www.facebook.com/signesdelstemps
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18 dc AVC: Congrés de la Vida Monàstica internacional 

19 dj Fundació Joan Maragall-URC: cicle de conferències AVC | AVC: Congrés de la Vida Monàstica 
internacional 

20 dv AVC: Congrés de la Vida Monàstica internacional 

21 ds 
Jornada de Religioses i Religiosos en barris obrers i populars | AVC: Congrés de la Vida 
Monàstica internacional 

23 dl CEVRE: formació inicial 

25 dc Reunió d'Abats i Provincials 

26 dj Fundació Joan Maragall-URC: cicle de conferències AVC 

28 ds URC: formació permanent 

29 dg Inici d'Advent 

30 dl CEVRE: formació inicial 

      

    DESEMBRE | 2015 
1 dt URC: Junta directiva | FTC: Simposi del Concili Vaticà II 

2 dc  FTC: Simposi del Concili Vaticà II 

3 dj Fundació Joan Maragall-URC: cicle de conferències AVC 

5 ds Any Vida Consagrada: trobada religiosos joves a Salamanca 

6 dg Any Vida Consagrada: trobada religiosos joves a Salamanca 

7 dl Any Vida Consagrada: trobada religiosos joves a Salamanca 

8 dt Festa: Immaculada | Inici de l'Any de la Misericòrdia  

14 dl CEVRE: formació inicial 

21 dl CEVRE: formació inicial 

25 dv Festa: Nadal 

26 ds Festa: Sant Esteve 

      

    GENER | 2016 
1 dv Festa: Cap d'Any 

6 dc Festa: Epifania 

11 dl CEVRE: formació inicial 

12 dt URC: Junta directiva 

18 dl CEVRE: formació inicial | Octavari per la Unitat dels Cristians (18-25) 

25 dl CEVRE: formació inicial 

27 dc AVC: simposi internacional  a Roma 

28 dj AVC: simposi internacional  a Roma 

29 dv AVC: simposi internacional  a Roma 

30 ds AVC: simposi internacional  a Roma | AVC: Vetlla de pregària a Sant Pere  

      

    FEBRER | 2016 
1 dl CEVRE: formació inicial |AVC: audiència del Papa | Vetlla de pregària 

2 dt 
URC: Junta directiva | Jornada Mundial de la Vida Consagrada- Fi de l'Any de la Vida Consagrada 
| Eucaristia final al Vaticà 

6 ds URC: formació permanent 

8 dl 
CEVRE: formació inicial | Reunió de professors (Institucionals i llicència) | Jornades d'Ètica i Món 
contemporani 

9 dt Jornades d'Ètica i Món contemporani 



  

37 
 
 

10 dc Dimecres de Cendra: inici de la Quaresma 

15 dl CEVRE: formació inicial 

22 dl CEVRE: formació inicial 

29 dl CEVRE: formació inicial 

      

    MARÇ | 2016 
1 dt URC: Junta directiva 

5 ds CONFER: jornada sobre el laïcat 

7 dl Anawim: reunió de superiores majors | CEVRE: formació inicial 

12 ds URC: formació permanent 

14 dl CEVRE: formació inicial 

16 dc URC: 74 assemblea general 

20 dg Diumenge de Rams 

25 dv Festa: divendres sant 

27 dg Pasqua de Resurrecció 

28 dl Festa de dilluns de Pasqua 

      

    ABRIL | 2016 
4 dl CEVRE: formació inicial 

5 dt URC: Junta directiva 

11 dl CEVRE: formació inicial 

18 dl CEVRE: formació inicial 

25 dl CEVRE: formació inicial 

30 ds CONFER: reunió de regionals i diocesanes 

      

    MAIG | 2016 
2 dl CEVRE: formació inicial 

3 dt URC: Junta directiva 

9 dl CEVRE: formació inicial 

15 dg Festa de la Pentecosta 

16 dl Festa: segona Pasqua (Barcelona) 

22 dg Festa de la Santíssima Trinitat: jornada Pro Orantibus 

23 dl CEVRE: formació inicial 

30 dl CEVRE: formació inicial 

      

    JUNY | 2016 
6 dl CEVRE: formació inicial 

13 dl CEVRE: formació inicial 

14 dt URC: Junta directiva 

20 dl CEVRE: formació inicial ?? 

24 dv Festa: Sant Joan 

      

    JULIOL | 2016 
     Exercicis espirituals a Montserrat. Dates: encara sense determinar 
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    AGOST | 2016 
     Exercicis espirituals a Montserrat. Dates: encara sense determinar 

 

 
 

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

Contacta amb nosaltres 

Lluís Serra Secretari general de l’URC i director del CEVRE sec.general@urc.cat 
Secretaria Secretaria de l’URC i del CEVRE info@urc.cat 
 Informatiu Horeb horeb@urc.cat 
 Guia de la Vida Religiosa urc.guia@gmail.com 
Web Unió de Religiosos de Catalunya www.urc.cat 
Facebook Unió de Religiosos de Catalunya www.facebook.com 
Twitter URC Unió Religiosos @URC_Catalunya 
 
 

UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA 

Plaça d’Urquinaona, 11, 2n 2a (08010 Barcelona) Tel. 93 302 43 67 

Secretari general: sec.general@urc.cat / Secretaria: info@urc.cat / Informatiu: horeb@urc.cat  

http://www.urc.cat 

 

Secretaria de l’URC 
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